
ؤَأفالمخإف!

جؤِ
-،

صا!ط

تَأليف
لمجؤزَّيةِشصِا%قْأَيُّوببَميئنإقياللَّهِصِّبْنِعَئدِيى%مِلإمَاا

1196-157)

تحقِ!

لإضحلَاخِياأتجملحُمَّد

تخرخ!

سِ!إبشُحَمَّد!يز

الأَوّتالمجلّكُ

لعَلّاَمَةاَلمّيخالمغُذًمِنَأوَفقألمنَهْبَئ

ص5!ء-،!

!ئ!ر،أشَ،"6ء.!يبمَأ.

تعًالى(اَلتهُرَحِمَة)

تَضوئِل

نحَيزيَّهِالرَّاجِيِمِّالمحريزالمجدِبننشل!امُؤَسَّسَةِ

نجابُىأئخالَةؤ3أ

لؤزيغ!نَترو1َ





الجزءهذاتحقيقفيالمعتمدةالنسخ

هـ(75)4الأولىالمصريةالكتبدارنسخةم=-1

هـ()766القروييننسخة=ق2-

هـ()772الكتانيالحيعبدمحمدالشيخنسخةك=3-

هـ(097)بغدادأوقافنسخةع=-4

المؤلفعلىمقروءأصلعلىقوبلت)تركيا(،تركخاصابننسخةص=-5

(184)تالعجميابنسبطخطعليها)تركيا(حسينزادهعمجهنسخةج=6-

234برقمالمصريةالكتبدارنسخةمب=7-

هـ(11)52سرايقابيطوببمتحفاليمنيةالنسخةن=8-





!ظِر"ل!ووخض

نستعينوبه

علىإلاعدوانولا،للمتقينوالعاقبة،العالمينربِّدلّّهالحمد

السماواتوقيُّوم،والآخرينالأولينإلهادلّّهإلاإلهولا،الظالمين

فيإلاعزَّولا،طاعتهفيإلافوزلاالذي،الدينيومومالك،والأرضين

فيإلاهدىولا،رحمتهإلىالافتقارفيإلاغنىولا،لعظمتهالتذلُّل

صلاحولا،قربهفيلاإنعيمولا،رضاهفيلاإحياةولا،بنورهالاستهداء

وإذاشكر،أطيعإذاالذي؛حبِّهوتوحيدلهالإخلاصفيإلافلاحولاللقلب

.أثابعوملوإذا،أجابدعيوإذاوغفر،تابعُصِي

لهوأقرَّت،مخلوقاتهجميعُبالربوبيةلهشهدتالذيدهوالحمد

منأودعهابماهوإلاإلهلاالذياددّهبأنهوشهدت،مصنوعاتهجميعُبالإلهية

نفسهورضاخلقهعددَوبحمدهادلّّهوسبحان.آياتهوبدائعصنعتهعجائب

لاكما،إلهيتةفيلهشريكلا،وحدهاللّّهإلاإلهولا.كلماتهومدادَعرشهوزنةَ

)1(.صفاتهفيولاأفعالهفيولاذاتهفيلهشبيهولا،ربوبيتهفيلهشريك

وسبحانوأصيلًا.بكرةًاللّّهوسبحانكثيرًا،لهوالحمدكبيرًا،أكبرواللّّه

وسكَّانها،والأرضوأفلاكها،والنجوموأملاكها،السماواتلهتسبِّعمن

،والرمالوالآكاموالدوابُّوالشجروالجبالوالنجوموحيتانها،والبحار

!صوَالأرَض!وَمَنابُّألسَّمَؤتُلَهُ)قسُبِحُّوميِّتحيٍّوكلُّ،ويابسرطبوكلُّ

فياللحقعلامةوضعتوقد،المطبوعةوالنسخنمب،فيوردتإنماالفقرةهذه(1)

حاشيتها.فياللحقنجدلمولكن"أثاب"بعدص



غَؤُرا!!او؟نَإِنَّهُقتَمبِي!تَف!ونَلَّاوَلَبِهنبِحَقدِ"إلَّايُرَورِحُّشَئءٍمِّنوَن

.،44:]الإسراء

الأرضبهافامتكلمةله،شريكلاوحدهادلّّهإلاإلهلاأنوأشهد

تعالىادلّهأرسلوبها،المخلوفاتجميعُلاجلهاوخُلِقت،والسماوات

ووُضِعت،الموازيننُصِبتولأجلها.شرائعهوشرع،كتبهوأنزل،رسله

المؤمنينإلىالخليقةتقسَّمتوبهاوالنار.الجنةسوقوفام،الدواوين

وهي،والعقابوالثوابوالأمرالخلقمنشأفهيوالفجار.والأبراروالكفار

،والحسابالسؤالحقوفهاوعنوعنها،الخليقةلهخُلِقتالذيالحقُّ

الملَّة،أُدسِّستوعليها،القبلةنُصِبتوعليها.والعقابالثوابيقعوعليها

كلمةفهيالعباد،جميععلىادلّهحقّوهيالجهاد،سيوفُجُرِّدتولأجلها

.السلامدارومفتاح،الإسلام

اللّّهيديبينالعبدفدما)1(تزولفلا،والآخرونالأولونيُسألوعنها

أجبتموماذا؟تعبدونكنتمماذا:مسألتينعنيُسألحتىتعالى

وعملًا.وإقرارًامعرفةًادلّّهإلاإلهلابتحقيقالأولىفجواب؟)2(المرسلين

وطاعةً.وانقيادًاوإفرارًامعرفةًادلّّهرسولمحمدًاأنبتحقيقالثانيةوجواب

خلقه،منوخِيرته،وحيهعلىوأمينه،ورسولهعبدهمحمدًاأنفأشهد)3(

."تزولولا":ق(1)

كلُّهمالعبادُ"يُسأل:بلفظالعاليةابيعن(1/141)4"تفسيره"فيالطبريأخرجه)2(

العاليةأبيوعن،"المرسليناجابواوعما،يعبدونكانواعما:القيامةيومخَلَّتينعن

.(1/042)"السالكينو"مدارج64(24/)"الهجرتينطريق"فيالمؤلفنقلة

"وأشهد".:ن،مبوفي.الثانيةالمسألةجوابعلىمرتَّبًالكونهالفاءأدخل)3(



اللّهأرسله.المستقيموالمنهجالقويمبالدينالمبعوث،عبادهوبينبينهوسفيره

علىأرسلة.أجمعينالخلائقعلىوحجَّةً،للمتقين(1وإمامًا)،للعالمينرحمةً

وافترض.السبلوأوضحالطرقأقومإلىبهفهدى،الرسلمن2()فترةحين

جنتهدونوسدَّبحقوقة،والقيامومحبتهوتوقيرهوتعزيرهطاعتهالعبادعلى

،ذكرهلهورفع،صدرهلهفشرح.طريقهمنإلالأحد)3(يفتحفلم،الطرق

.أمرهخالفمنعلىوالصَّغارالذلَّةوجعل،وِزرهعنهووضع

اللهرسولقال:قالعمربناللّّهعبد()هحديثمن)4("المسند"ففي

له.شريكلاوحدَهاللّهيُعبدحتىالساعةيديبينبالسيف))بُعِثتُ:!ي!

.امريخالفمَنعلىوالصَّغارالذلَّةوجُعِل.رمحيظلِّتحترزفيوجُعِل

)ك(.الكتانيةالنسخةبدايةهنامن(1)

".فترة"على:ك)2(

"تفتح".:مب)3(

وعلَّق(.1304)مختصرًاداودأبووأخرجه(.4115.5115،6675)برقم(4)

التعليق""تغليقانظر:.التمريضبصيغة192(4)الحديثقبلبعضهالبخاري

مختلفوهو،ثوبانبنثابتبنعبدالرحمنعلىالحديثومدار(.544،644)3/

يضعِّفه،فكانمعينبنيحيىفأما،فيهأصحابنا"اختلف:شيبةبنيعقوبقال،فيه

وعليه."صدقرجلثوبانابنوكان،فيهالرأيحسَنفكانالمدينيابنعليوأما

الصراط"اقتضاءفيتيميةابنالحديثحسّنوقدللتحسينمحتملفالإسناد

أعلامسير"فيوالذهبي،بهاحتجوغيرهأحمدأنوذكر926(/1)"المستقيم

فيالألبانيوصححه222(،/01)"الباري"فتحفيوالحافظ(،1/905)5النبلاء"

"أنيسوانظر:.مرسلةأوضعيفةلكنهاشواهد،وله(.621)9"الغليلإرواء"

.(1894-77894/)"ريلساا

المطبوعة.النسخفيوكذاعن"،الجرشيمنيبأبي":نفيبعده)5(



(".منهمفهوبقومتشبَّهومَن

طاعتهلأهلفالعزُّ،أمرهخالفمنعلىمضروبةالذلَّةأنوكما

!نؤُمُّؤ!ينَ!إِنوَأشوُآي!شَتهلَؤنَوَلَاتخَزَدؤاوَلَاتَهِنُواْ!و:تعالىقال.ومتابعته

وًلرَسُوِلهِءوَصلتمُؤمنينَ!ألعِزَّةُ)وَصلمحهِ:تعالئوقال،.913:عمران]اد

وَاَللَّهُلأغَلَؤنَآلّص!وَأَشوأالمىَوَتَذعُواْ!وفَلَا!نوا:لىتعالوقا.8،:]المنافقون

.3(5:]محمدمَعَ!!

المحؤض!ينَ!مِنَالخعَكَوَمَنِأدلَّهُئَحصبُكَألنَّبىُّ!ي!!ا:(1)لىتعالوقا

إلىمعه)2(تحتاجونفلا،أتباعكوكافي،كافيكوحدهاللّه:أي64(.:الأنفال1

الكافعلى()مَنْدعاطفةًالواوتكونأنأحدهما:،تقديرانوهناأحد.

علىالجارإعادةبدونالمجرورالضميرعلىالعطفويجوز.المجرورة

واهية.منهالمنعوشُبَهُ،كثيرةوشواهدهالمختار،المذهب

علىعطفًانصبمحلِّفي)مَنْ(وتكون،معواوَالواوتكونأن:والثاني

اتبعك،منويكفييكفيكاللّّهأي"كافيك"،معنىفي""حسبكفإن،الموضع

الشاعر:قال.درهموزيدًاحسبك:العربتقولكما

مهنَّدُ)3(سيفٌوالضحاكَفحسبُكالعصاوانشقَّتالهيجاءكانتإذا

)ع(.العراقيةالنسخةتبدأهنامن(1)

."تحتاجون"ولا:،عك2()

فيالبيتوردوقد.ديوانةفييردولمجرير،إلى(041)ص"الأماليذيل"فيالقاليعزاه)3(

"و"الأصول(1/714)للفراء"القراَنمعاني"مثلًاانظرعزو.دونولكنكثيرةمصادر

6(.5)3/اللاَلي"و"سمط(4701)2/("اللغةو"جمهرة37()2/السراجلابن
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التقديرين.أصحُّوهذا

ومن:أيبالابتداء،رفعموضعفي()مَنتكونأن:ثالنثتقديروفيها

ادلّه.فحسبهمالمؤمنينمناتبعك

)مَن(تكونأنوهو)2(1(:)المعنىجهةمنخطأوهو،رابعتقديروفيها

وأتباعك.ادلّّهحسبك:المعنىويكونادلّّه،اسمعلىعطفًارفعموضعفي

عليه،الاَيةحمليجوزلامحضخطأفهو)3(،الناسبعضقالهوإنوهذا

)4(:تعالىقال.والعبادةوالتقوىكالتوكل،وحدهدلّّهوالكفايةالحسبفان

!هووَبِآلمحؤص!ينَبِنَ!زِ-أَيَّدَكَهُوَألّذَىَأللَّهُحَتصبَكَفَإِنَّيَخدَعُوكَأنَيُرِيدُؤاْ)!ان

وجعل،وحدهلهالحسبفجعلوالتأييد،الحسببينففرَّق62(.]الأنفال:

وبعباده)5(.بنصرهلهالتأييد

بالحسب،أفردوهحيثعبادهمنالتوحيد)6(أهلعلىسبحانهوأثنى

الاقتضاء""فيالإسلامشيخوقال2(.280-10)7/"السنة"منهاجانظر:(1)

منعظيمًاغلظًاغلطفقد،والمؤمنوناللّّهحسبكمعناها:أنظن"ومن366(:)2/

(05)ص"العبودية"رسالةفيونحوه."الموضعهذاغيرفيمبسوطةكثيرةوجوه

ضمنمؤلفاتهفيرُشَيِّقابنرسالةوانظر:.وغيرهما(487)ص"الإخنائيةو"

287(.)ص"الإسلامشيخلسيرةالجامع"

"وهي".:ك،ع)2(

373()3/المسير"زاد":انظر.الفراءإلىأحبُّوهو،والكسائيمجاهدقولهو)3(

.(814-1/174)الفراء"و"معاني

".تعالى"اللّه:ن،،عق(4)

2(.50)7/"السنةمنهاج"انظر:(5)

وتابعتها،الهنديةالطبعةفيوقعخطأوهو."والتوكل"التوحيد:المطبوعةالنسخفي)6(

!الأخرىالطبعات



هُئملَ!فَآخثمؤهُؤفَزَادَجَمَعُوْاقَذألنَّاسَلَهُوُأفَّال!إِنَّقَالَلّذَينَآ):لىتعافقال

:يقولواولم(،173:عمران]آل!وَلِغصَآتوَ!يلُاللَّهُحَتصبُنَاإِ!نًاوَقَالُوْا

بذلك،لهمتعالىالربِّومدحُ،قولهمهذاكانفلدا.ورسولهادلّّهحسبنا

تعالىالربَّأفردواقدوأتباعُه؟حسبُكوأتباعُكاددّهُ:لرسولهيقولفكيف

فيوبينهبينهميُشركفكيف،فيهرسولهوبينبينهيُشركواولم،بالحسب

الباطل.وأبطلالمحالأمحلمنهذا!؟رسولهحسب

ووَفَا!وْاوَرَسُولُةُاتمَهُوُأدلَّّهُ)وَلَؤأَنّهُؤرَضُهوْامَآءَ:سبحانهقولههذاونظير

.(95:التوبة]!رَنَجُونَأللَّهِإِلَ!وآِنَّافَضلِاِءوَرَسُولُهُمَمئأللَّهُسَيُؤصتينَااللَّهُحمَمصبُنَا

)وَمَاءاتعَوُألرَّسُولُ:تعالىقالكما،ولرسولهدلّّهالإيتاءجعلكيففتأمَّلْ

اللّّهحسبناوقالوا::يقلفلم،وحدهلهالحسبوجعل7(،]الحشر:فَخُذُ!!

يقل:ولم.!ورَغَبُونَالدَّهِإِلم!)إِنَّاَ:قالكما؛حقِّهخالصَجعلهبل،ورسوله

فَآنصَبئ!)!اِذَا!زَغتَ:تعالىقالكما،وحدهإليهالرغبةجعلبل،رسولهوإلى

دلّّهوالتحمسُّبلإنابةواوالتوكلفالرغبة.8(-7:]الشرح!فَآزغَبرِّيكَ!مالمنَ

إلايكونلاوالحلفوالنذر1(والسجود)والتقوىالعبادةأنكما،وحده

وتعالى.سبحانهله)2(

136.:]الزمرو!عتدفٍبِ!أدلَّهُ)أَلتَسَ:لىتعاقولههذاونظير

يجعلفكيف،عبدَهكافٍوحدهأنهسبحانهفأخبر،الكافيهو:والحسب

الفاسدالتأويلهذابطلانعلىالدالةوالأدلة؟الكفايةهذهفياللّّهمعأتباعه

".وحدهللّه":زيادةنفيبعده(1)

"للّّه".:كع،2()
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هاهنا.تذكرأنمنأكثر

،والنصرةوالكفايةالعزةتكونالرسولمتابعةبحسبأنوالمقصود

سعادةعلَّقتعالىفادلّّه،والنجاةوالفلاحالهدايةتكونمتابعتهبحسبأنكما

والأمنالهدىفلأتباعه،مخالفتهفيالدارينشقاوةوجعل،بمتابعتهالدارين

الدنيافيالعيشوطيبوالتأييدوالولايةوالنصرةوالكفايةوالعِزُّوالفلاح

والشقاءوالخذلانوالضلالوالخوفوالصغارالذلةولمخالفيه،والاَخرة

.والآخرةالدنيافي

نفسةمنإليهأحبَّهويكونحتىأحديؤمنلابأنهء!ن!أقسموقد

.(1)أجمعينوالناسووالدهوولده

هوفيهتنازعماكلّفييحكِّمهلممنيؤمنلابأنهسبحانهاللّهوأقسم

لهيسلّمثمبه،حكممماحرجًانفسهفييجدولا،بحكمهيرضىثم،وغيره

انقيادًا.وينقادتسليمًا

لَهُوُيَموُنَأَنؤأَمرًاوَرَسُولُهُقَفَىآدلَّةُإِذَاوَلَامُؤمَنَةَلِمُؤمِقوَمَاكاَنَ):لىتعالوقا

أمرهبعدالتخييروتعالىسبحانهفقطع36،،:الأحزابأأَمرِهؤ!)2(مِنألحير

فامرُهأمرإذابل!يم،أمرهبعدشيئًايختارأنلمؤمنفليس،رسولهوأمر

72(.4/)5مسلمعندأنسوحديث)6632(،البخاريعندعمرحديثفيكما(1)

ليكونالمتنفيالرسالةطبعةمحققاتصرَّفوقد(.46ه)ص"الأفهام"جلاءوانظر:

أنس.حديثللقظموافقًالفظه

""الإقناع.أيضًاكثيروابنناقعقرأوبهاعمرو.أبيقراءةعلى"تكون"الأصولفيكذا2()

فيالشاميةالديارفيسائدةكانتالتيهيعمروأبيوقراءة737).2/)الباذشلابن

المؤلف.زمن
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العلمأهلمنالغيرذلكوكان،أمرهخفيإذاغيرهقولفيالخيرةوإنماحَتْم؛

.الاتباعواجبلا،الاتباعسايغغيرهقوليكونالشروطفبهذهوبسنتة،به

ولو،اتباعهلهيسوغأنهغايتهبل،سواهأحدقولاتباعأحدعلىيجبفلا

ورسوله.دلّّهعاصيًايكنلمبقولهالأخذترك

مخالفتُه،عليهمويحرماتباعُه،المكلَّفينجميبععلىيجبممنهذافأين

كمامعة،لأحدقولولا،معةلأحدحكمفلالقوله؛قولٍكلِّتركُعليهمويجب

أمربماأمرإذاقولهعلىاتباعهيجبفإنما،سواهمنوكلُّ؟معةلأحدتشريعلا

أنشأفمنومؤلَسّسًا.منشئًالاومخبرًامحضًا،مبلِّغًافكانعنه،نهيعماونهىبة،

ولااتباعها،الأمةعلىيجبلموتأويلهفهمهبحسبقواعدوأسَّس!أقوالًا

لهاوشهدووافقتهطابقتهفإن(،1بة)جاءماعلىتُعرَضحتىإليهاالتحاكم

أحدفيهايتبينلموإنواطِّراحُها.ردُّهاوجبخالفتهوإنحيمئذ،قُبِلتبالصحة

بهاوالإفتاءالحكميجوزأنأحوالهاأحسنوكان،موقوفةًجُعلتالأمرين

ولمَّا)3(!فكلَّاويتعيَّنيجب2(أن)وأما،وتركه

مقدمةفيذكرناكماالرسالةطبعةعمدةوهي،""الرسول:زيادةبعدهالفقيطبعةفي(1)

التحقيق.

"."أنة:نمب،،ق)2(

"كلَّا"علىمعطوفةأومفردةً"لمَّا"استعمالالعربيةكتبأوالعربكلامفيأجدلم)13

الدمشقيالشاغوريفتيانقولفيجاءوقد.عليهوالردِّالمخاطبلزجرهنا،كما

:(274ص)"نهديوا"في(516ت)

ولمَّاكلَّا:لىوقالاباهقلبيالصبرحسنَسُمْتُأناإذا

364(:/01)التهذيبالعجاجقولمناقتبسهأنهوأظن

ماتمُتصطفِقْولمَّاكلَّا،يُصاكمواأنشيبانُطلبتقد
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،المخلوقاتمنوالاختياربالخلق1(المنفرب)هوسبحانهالدّهفإنوبعد،

لاختيارباالمرادوليس.،68:]القصصوَتحارُ!مَادشًآءُيَخلُقُ)وَرَبُّكَ:لىتعالقا

سبحانهوهوالمختار،الفاعلبأنهالمتكلمونإليهايشيرالتيالإرادة2(هاهنا)

فيداخلالاختياروهذا،المعنىهذاهاهنابالاختيارالمرادليسولكن،كذلك

فان!)مَالمجشًآءُ:قولهفيوداخل،باختيارهإلايخلقلافإنه!ه!)يَخلُقُ:قوله

قهووالاصطفاء،الاجتباء:هاهنابالاختيارالمرادوإنماالاختيار.هيالمشيئة

وهذاوأسبقُ،أعمُّفهو؛الخلققبلاختيارالعامُّوالاختيار،الخلقبعداختيار

للخلق.اختياروالأول،الخلقمناختيارفهومتأخر،وهو؛أخص

)هَاكاَنَويكون،)وَيَختَارُ!ه:قولهعلىالتامالوقفأنالقولينوأصبح

الخالىَإلىهوبل،إليهمالاختيارهذاليس:أينفيًا،68(:]القصص!لَهُوُألحير

فليسمنه)5(.بالاختيار4(المتفرد)فهو،بالخلقالمتفردُ)3(أنهفكما.وحده

مطلقًا.الإنكارمعنىتوكيدإلىالتهديدسياقمنبهاالمجزومالفعلحذفبعدونقلة

فيوالمصنف377(،)ص"الدليلبيان"فيالتعبيرهذاالإسلامشيخاستعملوقد

أيضًا.وغيرهما698(2/)"السعادةدارو"مفتاح56(20/)"الحكمية"الطرق

في99()8/"والنهايةالبداية"فيوجاء275(.)6/الكتابهذافيأخرىمرةوسيأتي

ولمَّا"!وكلَّا"حاشا:السياقهذامثل

"المتفرد".:ن،ك،ج(1)

علىضربثم،نفيكانوكذا.""والإرادة:قفيوبعده.بالاختيار""هاهنا:مب2()

مقحمة.لأنهاالواو

.المنفرد"":ن،مب،،عص)3(

.المنفرد"":ن،مب،ع(4)

.ك،منعقطسا"منة"(5)
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ومحالِّ،اختيارهبمواقعأعلمسبحانهفإنه،سواهيختارولايخلقأنلأحد

بوجه.ذلكفييشاركهلاوغيرُهله؛يصلحلامماللاختياريصلحوما،رضاه

)مَا:قولهفي)ما(أنإلىتحصيلولاعندهتحقيقلامنبجضوذهب

:أيوَنًخَارُ!!ومفعولوهي،موصولة68،:]القصص!اَلُوُألحل!ءَنَ

:وجوهمنباطلوهذا1(.)الخيرةلهمالذيويختار

اسمبأنهمرفوع!)ألحل!لأنالعائد،منتخلوحيحئذالصلةأنأحدها:

وهذا،لهمالخيرةكانالذيويختار:المعنىفيصير)!وُ!هه،والخبركان،

.القولمنمحالالتركيب

التقدير:ويكونمحذوفًا،العائديكونبأنتصحيحهيمكن:قيلفإن

فيالخيرةلهمكانالذيالأمرويختارأيفيه،الخيرةلهمكانالذيويختار

.اختياره

يجوزالتيالمواضعمنليسهذاأنوهوآخر،وجهمنيفسدهذا:قيل

الموصولُجُرَّبحرفٍجُرَّإذامجرورًايحذفإنمافإنهالعائد،حذففيها

وَ!مرَلبمِنهُ!اتَة!لُونَ)يَأتحُلُ:تعالىقولهنحو،المعنىاتحادمعبمثله

،مررتالذيجاءني:يقالأنيجوزولا.ونظائره33،:]المؤمنون!ممَّاقَتبربُونَ

2(.)ونحوه،رغبتالذيورأيت

الأولالقولووصفهجر(،2-99/)18""تفسيرهفيجريرابناختارهالذيوهذا(1)

"الزجاج"معانيوانظر:!."..وجوهمنحِجًاذيعلىفسادهيخفىلا"قوكبأنه

القرطبي"و"تفسير82(1/4)الأنباريلابنوالابتداء"الوقفو"إيضاح(4/151)

13(/50-360.)3

يلتبسلاحتىمتعيِّنًاكانإذاحذفهيجوزالمجرورالموصولعائدفانَّنظر،فيه)2(
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بضميرالصلةفعلَوشغَل،الخيرةلنصَبالمعنىهذاأريدلوأنه:الثاني

كانالذي:أي،الخيرةلهمكانماويختار:يقولفكان،الموصولعلىيعود

الكلاموجهكانأنهمع،البتةأحدبهيقرألموهذا،لهمالخيرة1(عين)هو

التقدير.هذاعلى

وإرادخمهمالاختيار،فياقتراحهمالكفارعنيحكيسبحانهاللّهأن:الثالث

كمابالاختيار،تفردهويبيِّن،عنهمسبحانههذاينفيثملهم،الخيرةتكونأن

يَق!م!مُونَعَظِو!أَ!أتقَزيتًينرَجمُلىمِّنَعَل!انُأتفُغهَذَانُزِّلَلَؤلَاوَقَالوا):لىتعاقال

دَرَجَتربَغف!لغضَهُؤدؤقًوَرَفَغنَاديأآلدُّآلحيَؤةِ!نَ!!ثصتَ!فِى!مقانخَنُرَبّكَرَخمَتَ

132،-13:]الزخرف!خَيزُمِّمَّاتجمَعُونَرَبّكَوَرَخمَتُسُخردغفههُوبَغفَحَالتَّخِذَ

الذيإلى)2(بل،إليهمليسذلكأنوأخبر،عليهتخيرهمسبحانهعليهمفأنكر

الذيهو)4()3(فكذلك،آجالهمومُدَدلأرزاقهمالمتضمنةمعايشهمبينهمقسم

لهيصلحومنالاختيار،بمواقععلمهحسبعلىالفضلأهلبينفضلهيقسم

بينهموقسم،درجاتبعضفوقبعضهمرفعالذيفهو)5(،يصلحلاممن

هذهوهكذا.غيرهلا)6(وحدهذلكالقاسمفهو،التفضيلودرجاتمعايشهم

!اتُؤْمَرُ،)فَآضهدغَ:وقولة؛بهتأمرنا:أي)أَلشَجُدُلمحاتَأقُرُنَا!:تعالىكقوله،بغيره

223(.222-)2/للرضي"الكافية"شرحانظر:.بهتؤمرأي

.صفييردلم"عين"لفظ(1)

.قمنساقطإلى""بل)2(

."وكذلك":ن،مب)3(

.ك،منعقطساهو""(4)

."وهر":ن،مب،ق(5)

".ذلك"وحده:ك،،عص)6(
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كما،اختيارهبمواقعأعلمسبحانهوأنهوالاختيار،بالخلقانفرادهفيهابيَّنالآية

أَعمأللَّهُآللَّهِرُسُلُأوُفَمَآمِثلَلُؤلمنفُّثمِفَحَئَّلَنقَالُوْاايَةٌتهُؤءَ)وًإذَاجمَآءَ:لىتعالقا

يصلحالذيبالمحلِّأعلماللّه:أي124،،]الأنعام:رِشَنتِهِء!)1(تحعَلُحَتثُ

.غيرهدونوالنبوةبالرسالةوتخصيصهوكرامتهلاصطفائه

اقتراحهممنشركهماقتضاهعماسبحانهنفسهنزهأنه:الرابع

وَتَخَكَعَمَّايشُرِ!وتَ!أدلَّهِسُتضًلَهُوُالحير)مَاءَنَ:فقالواختيارهم

نفسهينزِّهَ)2(حتىسواهخالقلإثباتمقتضئاشركهميكنولم68،:القصصأ

اللطف.غايةفيفإنهفتأملهعنه،

لَناللَّهِدُونِألَّذِجمئَيَذعُوتَمِنءِاتَّمي:الحجفيقولهنظيرهذاأن:الخامس

ضحعُفَمِنةُ!صتَنقِسذُ!لَّاشَتا!صئهُصُالذُّبَابُدصإَنولَهُوَلَوِأخمَعُوْابَابًاذُواْيَخدٌ

:قالثم!هو،عَريزُلَقَوِىُّأدلَّهَقَذرِحتءِانَّحَمَّاألملَّهَقَدَرُوْامَا!وَألمَظلُوبُاطَّالِبُ

جَمِيُرُ!أوَّرَسَمِيحإِنَّأفَّال!رُسُلًاوَمِىاتمَلَتِ!ةِمِفَضطَنِى!يوأللَّهُ

76،.-73:]الاَيات!هولأمُورُآتُزجَعُألمحهِوًالطَوَمَاخَتفَهُؤأَتدِصِؤبَينمَاتحلَصُ

تحلممَاتُ!نُّصُحدُورُهُؤوما!ذُوتَ!)وَرَبُّكَ:القصصفيقولهنظيروهذا

124،]آية:رِسَنتهِء!تحعَلُأَغلَوُحَيثُ)أللَّهُ:الأنعامفيقولهونظير96،،]الآية:

خصصهابمااختيارهمحالَّلتخصيصةالمتضمنعلمةعنكلِّهذلكفيفأخبر

منتظِمًاتجدهالآياتهذهفيالسياقفتدبَّرغيرها.دونلهتصلجبأنهالعلمهبه،

أعلم.واللّه،عليهدائرًا،المعنىلهذا

.وغيرهعمروأبيقراءةعلىرِشَلَتهِء!!الو:الخطيةالنسخفيكذا(1)

"نزه".:نق،2()
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دجقُولُيُخَادِيهِؤ)!لَؤمَ:قولهعقيب)1(مذكورةالاَيةهذهأنالسادسر:

لُونَ!يَصَآءَفَهُؤلَايَؤمَبِؤعَلَتهِوُألأَنجآءُ!فَعَمِيَتآتمُزسَلِينَأَتجتُوُمَاذَآ

مَايشًاَءُيَخلُقُوَرَبُّكَ!ا!فلِونمِنَيَكُونَأَنفَعَمئًصنحًاوَعَلَوًءامَنَتَابَفَأَمَّامَن

تابمنمنهماختار،سبحانهوحدهخلقهمفكما-65،68:]القصصوَتحارُ!

هذاوكان.خلقةمنوخيرته5،عبادمنصفوتهفكانواصالحًا،وعملواَمن

اختيارإلىلالة،أهلهوبمن)2(سبحانهوعلمه،حكمتهإلىراجعًاالاختيار

.يشركونعماوتعالىاللّّهفسبحان،واقتراحهمالمشركينهؤلاء

صر

دالًّافيةوالتخصيصالاختيارهذارأيت)3(،الخلقأحوالتأملتوإذا

الذياللّّهوأنه،وقدرتةوعلمهحكمتهوكمالووحدانيتهتعالىربوبيتهعلى

كتدبيره.ويدبِّر،كاختيارهويختار،كخلفَهيخلقلهشريكفلاهو؛إلاإلهلا

اَياتأعظممنالعالمهذافيأثرُهالمشهودوالتخصيصُالاختيارُفهذا

فيهفنشير)4(.رسلهوصدق،كمالهوصفات،وحدانيتهشواهدوأكبر،ربوبيته

.سواهماعلىدالًّا،وراءهماعلى(منبهًا)هيكونيسيرشيءإلى

المقرَّبينمستقرَّفجعلهامنها،العليافاختارسبعًا،السماواتاللّّهفخلق

".)1(ص،ج:"عقب

"ثم:كوفيصغير.بخطالسطرفوق"ثم":جوفي.أصلحهثم،"ثم":صفيكان2()

وصوابه.الخطأبينجمعناسخهاأنوالظاهر،"بمن

."الخلقهذا":ك،ع)3(

".رسوله":ك،ق،ع(4)

"تنبيهًا".:ك،ع5()
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منشاءمنوأسكنها،عرشهومنكرسيهمنبالقربواختصَّها،ملائكتهمن

تباركمنهقربهاإلايكنلمولو،السماواتسائرعلىوفضلمزيَّةفلها.خلقه

أبينمنالسماواتمادةتساويمعوالتخصيصالتفضيلوهذا.وتعالى

ويختار.يشاءمايخلقوأنه،وحكمتهتعالىقدرتهكمالعلىالأدلة

بانوتخصيصُها،الجنانسائرعلئالفردوسجنةَتفضيلُههذا:ومن

بيدهغرسهاسبحانهاللّّهإنالآثار:بعضوفيسقفها)1(.عرشةجعل

)2(.خلقهمنلخيرتهواختارها

كجبريل،سائرهمعلىمنهمالمصطفَينالملائكةمناختيارههذا:ومن

وميكائيلجبريلربَّ"اللهمَّ:يقول!يوالنبيوكان.وإسرافيل،وميكائيل

بينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالمَ،والأرضالسماواتفاطرَ،وإسرافيل

إنك،بإذنكالحقمنفيهاخْتُلِفَلِمااهدِني،يختلفونفيهكانوافيماعبادك

)3(."مستقيمصراطإلئتشاءمنتهدي

واصطفائهماختصاصهملكمالالملائكةمنالثلاثةهؤلاءفذكر

هؤلاءإلايسمِّفلم،السماواتفيغيرهمملكٍمِنوكم.ادلّّهمنوقربهم

927(.0)7423،البخاريعنداللَّهُ!كلَئهُرَهريرةأبيحديثفيكما(1)

الإبانةو"(14)الدنياأبيلابن("الجنةو"صفة(61،17/)17"الطبريتفسير"انظر:2()

للبيهقي"والصفاتالأسماءودا(حمدانآل.ط282-281-)17بطةلابن"الكبرى

شعبةبنالمغيرةحديثمن()918مسلمأخرجهماالآثارتلكويعضد)296(.

لئكأو":فقالمنزلةًالجنّةأهلاعلىعنربَّهسألالسلامعليهموسىأناللَّهُ!كلَتهُرَ

."...بيديكرامتهمغرستُ،أردتُالذين

ا!للَّهُعَنقا.رَعائشةحديثمن77(0)مسلمأخرجه)3(
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وميكائيل:،والأرواحالقلوبحياةبهالذيالوحيصاحب:فجبريل.الثلاثة

صاحب:وإسرافيل،والنباتوالحيوانالأرضحياةبهالذيالقَطْرصاحب

منوأخرجتهمالأمواتَادلّهباذننفختُهأحيتفيهنفخإذاالذيالصور

قبورهم.

وعشرونوأربعةألفمائةوهماَدمولدمنالأنبياءَسبحانهاختيارهوكذلك

رذأبيحديثفيماعلىعشر،وثلاثةثلاثمائةوهممنهمالرسلواختيارهألفًا،

وهم،منهمالعزمأوليواختياره1(؛)""صحيحهفيحبانوابنأحمدرواهالذي

)وًإذ:تعالىقولهفيوالشورىالأحزابسورني)3(فيالمذكورون)2(الخمسة

صء

مَزيَوَ!اتنِوًعيسَىوَمُومَمماوًإبَنهِولّؤُحوًمنمِيثَقَ!هـمنكَألضَّبِينَمِنَأَضَذنَا

اؤَضَنَاَوَألّذَىَبِهِءدؤُصاوَصَّىمَاألدِّينِمِّنَلَكوُ)شَرَعَ:تعالىوقال7،.]الأحزاب:

?ء

ههع!وَلَاشفَرَّقوُاْألدِّينَاقمُواْت1وَعَمِمَئوَمُودمَفإِئرَهِوَتبِهِوَصلِنَاوَمَاإِقكَ

وسلم.عليهماادلّّهصلىومحمدًاإبراهيمالخليلينمنهمواختار،.13:]الشورى

اختارثم.آدمبنيأجناسمنإسماعيلولدسبحانهاختياره:هذاومن

قريترمناختارثمقريشًا،كنانةولدمناختارثم،خزيمةبنكنانةبنيمنهم

كليهماوإسناد36(،1)"حبانابنصحيحو"2(51،25521)46أحمد("مسند"(1)

ضعيف،وكلاهماالخَشْخاشبنوعبيدالدمشقيعمرأبوفيةأحمدإسناد؛واهٍ

.متروك:الذهبيوقال،حاتمأبوكذّبة،الغسّانييحىبنإبراهيمفيةحبانابنوإسناد

محققيوتعليق378(4/)"الاعتدالو"ميزان(241)2/"والتعديل"الجرحانظر:

."نلإحسااو"المسند""

خطأ.وهو،"خمسة":ن،مب2()

."سورة":ن،مب)3(
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علًإّ)1(.محمدًاآدمولدسيدهاشمبنيمناختارثم،هاشمبني

السابقينمنهمواختار،العالمينجملةمنأصحابَهاختاروكذلك

الدينمنلهمواختار.الرضوانبيعةوأهلبدر،أهلمنهمواختار،الأولين

وأطهرها.أزكاها)2(الأخلاقومنأفضلها،الشرائعومن،أكمله

)3(وغيرهأحمد"الإمام"مسندفيكما،الأممسائرعلى!ي!هأمتهواختار

قال:قالجدهعن،أبيهعنحَيدة،بنمعاويةبنحكيمبنبهزحديثمن

قال."اللّهعلىوأكرمهاخيرهاأنتمأمةًسبعين)4(توفونأنتم)):!ي!اللّّهرسول

)5(.صحيحجدهعنأبيهعنحكيمبنبهزحديثوأحمد:المدينيبنعلي

ومنازلهم،وتوحيدهم،وأخلاقهم،أعمالهمفيالاختيارهذاأثروظهر

فوقهمتَلٍّعلىالناسمنأعلىفإنهم؛الموقففيومقامهم،الجنةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأسقع.بنواثلةحديثمن)2276(مسلمأخرجه

"وأطيبها".:زيادةنفيبعده

""الكبرىفيوالنسائي3(100)والترمذي2(200،29400)9أحمدأخرجه

فيالحافظوصححه،الترمذيحسنه(.4287،)4288ماجةوابن(1)1367

225(.)8/""الفتح

"."موفون:ن،مب

"الجرحوانظر:(،441)ص"عللة"فيحكيمبنبهزوثقفقدالمدينيبنعليأما

قدامةابننقلةكماالإسناد""صالح:عنهقالفقداحمدوأما(.043)2/("والتعديل

فيالملقنوابن(421)3/"التحقيق"تنقيحفيالهاديعبدوابن7(4/)"المغني"في

و"ميزان222(/1)حبانلابن""المجروحينوينظر:(.488)5/المنير""البدر

بعدها(.وما4/126)("الكمالو"تهذيب35(4-1/353)"الاعتدال
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الأسلميالحُصَيببنبُرَيدةحديثمن)2(الترمذيوفي)1(.عليهميشرفون

منمنهاثمانونصف،ومائةعشرونالجنة))أهل:!ي!اللّّهرسولقال:قال

حسن.حديثهذا:الترمذيقال."الأممسائرمنوأربعون،الأمةهذه

في!النبيعنالخدريسعيدأبيحديثمن)3(""الصحيحفيوالذي

أهلشطرتكونواانلأطمعإني،بيدهنفسي"والذيالنار:بعثحديث

النبيئُ)4(:يقالأنوإما،أصحهذا:يقالأنفاما.ذلكعلىيزدولم،"الجنة

ثمانونأنهمتعالىربهفأعلمه،الجنةأهلشطرأمتهتكونأن(هو)هطمح!لمجياّله

أعلم.واللّه،الحديثينبينتنافيفلا،وعشرينمائةمنصفًّا

والحلمالعلممنوهبهاأنهلهاواختيارهلأمتهسبحانهادلّّهتفضيلومن

الدرداءأبيحديثمنوغيره)6(البزار""مسندوفيسواها.لأمةيهبهلمما

.(191)ومسلم(14721،51151)أحمدعندجابرحديثفيكما(1)

0492،2200،23)وأحمد3237(1)شيبةأبيابنوأخرجة2(،45)6برقم2()

عندثاربنمحاربطريقمن81(،/1)والحاكم74()95حبانوابن23(610

طريقمن(4)928ماجهوابن)2877(الدارميوأخرجه.أبيهعنبريدةبناللّّهعبد

وصلًاالطريقهذافياختلفأنةإلا،أبيهعنبريدةبنسليمانعنمرثدبنعلقمة

284(.)9"عللة"فيالوصلَفيهالدارقطنيوصحح،الترمذيإليهأشاركماوإرسالًا،

صفة"فيالمقدسيوالضياءوالحاكمحبانابنوصححه،الترمذيحسّنهوالحديث

.(916)ص"الجنة

)222(.ومسلم0653(،1474)للبخاري)3(

".إن"بزيادة"النبيإن":ن(4)

.نمب،منساقط)5(

(535)8/الكبير"التاريخ"فيوالبخاري275(4)5أحمدواخرجة27(./01))6(

فيه-،ضعيفوإسناده3(.1/47)والحاكم32(5)2"الأوسط"فيوالطبراني
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منباعثإني:مريمابنلعيسىقالاللّّه"إن:يقولع!ي!القاسمأباسمعت:قال

يكرهونماأصابهموإنوشكروا،حمدوايحبونماأصابهمإنأمةًبعدك

ولاحلمولاهذاكيفربِّ،يا:قال.علمولاحلمولاوصبروا،احتسبوا

".وعلميحلميمنأعطيهم:قالعلم؟

البلدوهيوأشرفَها،خيرَهاوالبلادالأماكنمنسبحانهاختيارههذا:ومن

عليهموأوجب،لعبادهمناسكوجعله(،1)لبيتهاختارهسبحانهفإنه.الحرام

متواضعينإلايدخلونهفلاعميق،فجٍّكلِّمنوالبعدالقربمنإليهالإتيان

وجعلهالدنيا.أهللباسعنمتجردينرؤوسهمكاشفيمتذللينمتخشعين

يُختلىولاصيد،لهيُنفَّرولا،شجرةبه)2(يُعضَدولا،دمفيةيُسفَكلاآمنًاحرمًا

إلا.ليسللتعريفبلللتملُّك)4(لقطتهتُلتقَطولاخَلاه)3(،

)1(

)2(

)3(

)4(

وهويزيد""بدل""يونس:البزارعندووقع.مجهول،ميسرةبنيزيدحلبسأبو

.(48،94)ص"المطلقة"الأماليفيوالحافظهوحسَّنهذلكفلأجل؛ثقة،أخوه

نعيمأبووكذلك،ميسرةبنيزيدتفردمنجعلهالطبرانيأنخطأأنهيدلمماولكن

،4)380""الضعيفةفيالألبانيضعفةوالحديث227(./1)الاولياء""حليةفي

منهذاأحمد(""مسندمحققووجعلالبزار.عندوقعماعلىينبِّةلمولكن1994(،

أنّوذكروا،يخطئكانأنهالحاكمأحمدوأبيالدارقطنيعننقلواثمالبزار،أوهام

جرّحه.النسائي

ك!يِ!"."لنبيه:ن،مب

".شجرُهيُعضَد"ولا:فيقرأ،عك،جفي""بةيردلم

"صحيحفيعباسابنلحديثالقابسيروايةفيبالمدوقعوكذا."خلاؤه":ك،ع

خطّؤواوقد.التينابنعن(48)4/""الفتحفيالحافظنقلةفيما(1834)"البخاري

.(411)ص"الساريو"هدى2(1/923،04)الأنوار""مشارق:انظر.الروايةهذه

"."للتمليك:مب،ك،ع
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حاطًّاللاوزار،ماحيًا،الذنوبمنسلفلمامكفِّرًاقصدَهوجعل

"!ي!:اللّهرسولقال:قالهريرةأبيعن(1)""الصحيحينفيكماللخطايا،

".امهولدتهكيومرجعيفسُقولميرفُثفلمالبيتهذاأتى"من

حديثمن)2(""السننففي،الجنةدونالثوابمنلقاصدهيرضَولم

،والعمرةالحجبين))تابِعواعشيط:ادلّّهرسولقال:قالمسعودبنادلّهعبد

للحجوليسالحديد.خبَثَالكِيرُينفيكماوالذنوبالفقرينفيانفانهما

اللّهرسولأنهريرةأبيعن)3(""الصحيحوفي."الجنةدونثوابالمبرور

لهليسالمبروروالحجبينهما،لما)4(كفازةالعمرةإلى"العمرة:قال!!يووّ

."الجنةلاإجزاء

البلاد=منومختارَه،إليهوأحبَّها،بلادهخيرَالامينالبلديكنلمولو

منذلكوجعلقصدها،عليهموفرَضَ،لعبادهمناسكعرصاتهاجعللما

أقَيَ)وَهَذَا:فقالمنهموضعينفيكتابهفيبهوأقسم،الإسلامفروضآكد

علىوليس.(1]البلد:!هوأتجَلَدِأُقمممُصذَالَآ!و:تعالىوقال3(،:]التين!ولأَمِيهتِأ

الذيبالبيتوالطوافُإليها)5(السعيقادزكلِّعلىيجببقعةالأرضوجه

.(0531)ومسلم(0281)ريلبخاا(1)

الترمذيصححة366(.)9أحمدوأخرجه2(،163)والنسائي8(01)للترمذي2()

)3936(.حبانوابن2(215)خزيمةوابن

ومسلم(1)773البخاريأخرجهوالحديث."الصحيحين":المطبوعةالنسخفي)3(

9(413).

ما(".":ك،ع(4)

السفر(".":،جص5()
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1(،)واستلامهتقبيلُهيُشرَعموضعالأرضوجهعلىوليس.غيرهافيها

اليماني.والركنالأسودالحجرغيروالأوزارَالخطاياويَحُطُّ

.صلاةألفبمائةالحرامالمسجدفيالصلاةأنع!ي!هالنبيعنوثبت

النبيعنالزبيربناللّّهعبدعنصحيحبإسنادو"المسند")2(النسائيففي

المسجدإلاسواهفيماصلاةألفمنأفضلهذامسجديفي"صلاة:قالع!ي!

بمائةهذامسجديفِىصلاةمنأفضلالحرامالمسجدفيوصلاة،الحرام

الحرامالمسجدأنفيصريحوهذا.""صحيحهفيحبانابنورواه."صلاة

وإلىفرضًا،إليهالرحالشدّكانولذلك،الإطلاقعلىالأرضبقاعأفضل

يجب.ولايُستحَبّإنما)3(غيره

الحمراءبنعديبناللّّهعبدعن)4(و"المسند"والنسائيالترمذيوفي

.("استلامهأو":ك،ع(1)

والبيهقي(013)5/""الأوسطفيالمنذرابنوأخرجه(،161)17أحمد2()

331(.)9/المقدسيالضياءواختاره(0621)حبانابنصححة2(.46)5/

منبنحوهاخرجهبلالزبير،بنالدّهعبدحديثمنعندهأجدهفلمالنسائيوأما

)8928(.ميمونةالمؤمنينوأم)7928(عمروابن)9928(هريرةأبيحديث

ومسلم(0911)والبخاري(5)27مالكأيضًاأخرجةهريرةابيوحديث

.(6913،)5913مسلمأخرجهماميمونةالمؤمنينوأمعمرابنوحديثا(.4913)

."ولغيره":ن،مب،ق)3(

(5293)الترمذيأخرجهوالحديث."والنسائيوالترمذيالمسند"وفي:ق(4)

والدارمي(1871،61871)5واحمد(4،9234)238""الكبرىفيوالنسائي

حديثمنرويوقد.عنةسلمةأنيطريقمنكلهم31(،)80ماجةوابن)2552(

بن-الدّهعبدحديثمنأنهالترمذيرجَّحفقد،وهْموهو،هريرةأبيعنسلمةأبي
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:يقولمكةمن1(بالحَزْوَرة)راحلتهعلىواقفوهو!اللّهرسولسمعأنه

منكأُخْرِجتُأنيولولااللّّه،إلىاللّهأرضوأحبُّاللّّهأرضلخيرإنك"واللّّه

)2(.صحيححديثهذا:الترمذيقال.خرجتُ"ما

وجهعلىللّّهفليس،كلهمالأرضلأهلقبلةًكونهاخصائصها:ومن

غيرها.قبلةالأرض

الحاجةقضاءعندواستدبارهااستقبالهايحرمأنهأيضًا:خواصِّهاومن

ذلكفيفرقلاأنه:المسألةهذهفيالمذاهبوأصحُّ.الأرضبقاعسائردون

)3(.الموضعهذاغيرفيذُكِرتقددليلًاعشرلبضعةوالبنيانالفضاءبين

،والبنيانالفضاءمقدارفيتناقضهممعالبتةيقاومهاماالمفرِّقمعوليس

الطرفين.منالحِجاجاستيفاءموضعهذاوليس

،الأرضفيوضعمسجدأولالحرامالمسجدأنأيضًا:خواصِّهاومن

"العلل"فيوالدارقطني083()""العللفيحاتمأبورجَّحهوكذلكحمراء،بنعدي

صححهوالحديث(.94آ)3/"التحقيق"تنقيحفيالهاديعبدوابن()1743

67(.)3/(""الفتحفيوالحافظ(7143،)3/والحاكم37(0)8حبانوابنالترمذي

("البلدان"معجمانظر:.فيةزيدلماالمسجدفيدخلوقدسوقها،وكان،بمكةموضع(1)

(/255.)2

وفي.المؤلفذكرهكما31(56/)"الأشرافتحفةو"26(ه)قالكروخينسخةفي2()

".غريبصحيح"حسن:""الجامعمنعوادوبشارشاكرأحمدنشرني

هذامنالثانيالمجلدفيالأدلةبعضذكرسيأنيولكن.الموجودةمؤلفاتهفيأجدهلم)3(

ابندارط(438-437)2/"السالكين"مدارج:وانظر(،54-5549)2/الكتاب

.(821-/1)"السننو"تهذيب،خزيمة
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أولعن!صاللّّهرسولسألت:قالذرأبيعن(1")"الصحيحينفيكما

:قال؟أيٌّثم:قلت."الحرام"المسجد:قال؟الأرضفيوضعمسجد

هذاأشكلوقد.عامًا""أربعون:قالبينهما؟كم:قلت."الاقصى"المسجد

هوداودبنسليمانأنمعلوم:فقالبهالمراديعرفلممنعلىالحديث

منوهذا.عامألفمنأكثرإبراهيموبينوبينه،الأقصىالمسجدبنىالذي

لاتجديدهالأقصىالمسجدمنلهكانإنماسليمانفإن،القائلهذاجهل

الكعبةإبراهيمبناءبعد!ي!إسحاقبنيعقوبهوألسَّسهوالذي،تأسيسه

المقدار.بهذا

كلهافالقرى.القرىأمأنهاأخبرتعالىاللّّهأنتفضيلهاعلىيدلومما

القرىفيلهايكونلاأنفيجب،القرىأصلوهيعليها،وفرعلهاتبع

لمولذلك)2(،القرآنأمأنها()الفاتحةعن!ي!النبيأخبركماوهذا.عديل

عديل.لهاالإلهيةالكتبفييكن

إلاالمتكررةالحوائجأصحابلغيردخولهايجوزلاأنهاخصائصها:ومن

تلقَّاهاالمسألةوهذهالبلاد.منشيءفيهايشاركهالاخاصِّيَّة)3(وهذهلإحرام،

لا"مرفوعًا:عباسابنعنبهيحتجلالمجاسنادرويوقد،عباسابنعنالناس

بنأحمدأبوذكره.أهلها"غيرمنأوأهلهامنبإحرام،إلامكةأحديدخل

الضعفاء.منقبلهوآخر،بالطريقأرطاةبنالحجاجولكن4(،عدي)

.(025)ومسلم(6633)ريلبخاا(1)

اَدلَّةُ!كَتهُ.رَهريرةأنيعن(4047)البخاريأخرجه2()

"."خاصة:ك،ع)3(

-الذيوهوالواسطيخالدبنمحمدترجمةفيالرشد(.ط388-)9/""الكاملفي4()
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هومنبينوالفرق،والإثبات،النفي:أقوالثلاثةالمسألةفيوللفقهاء

ومنباحرام)2(،إلايجاوزهالا1(قبلها)فمن.قبلهاهوومنالمواقيتداخل

والقولان)3(.حنيفةأبيقولوهذا،مكةأهلحكمُحكمُهداخلهاهو

وأحمد)4(.للشافعيالأولان

قال.يفعلهالموإنبالسيئاتالهمعلى(فيه)هيعاقبأنه:خواصِّهومن

.،52:الحج]أَليوٍ!عَذَابٍمِننُّذِفهُط!تحَادِمبِإِلمجهَيُرِد)وَمَن:لىتعا

-بكذا)7(أردت:يقالولا-بالباءهاهناالإرادةفعلعدَّى)6(كيفوتامَّلْ

بأنهَمَّمنفتوعَّدبكذا.هممت:يقالفانه)يَهُمُّ(فعلمعنىضمَّنه)8(لما

الأليم.العذابيذيقهبأنفيهيظلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

لا":عديابنوقال.ضعيفكلاهماأرطاةبنوالحجاجوهو؛المؤلفإليهأشار

وجه،غيرمنعباسابنعنموقوفًاثبتلكن".الطريقهذامنإلامسندًاأعرفه

""الكبرىفيوالبيهقي32(9)3/الآثار""معانيفيالطحاويأخرجهماأصحها

.(4/0571)الحبير""التلخيصفيإسنادهالحافظوجوَّد(،177)5/

.قبلها"هو"فمن:جوفييبدو.فيماالنظرلانتقالك،منعساقطقبلها""فمن

."لإحرامبا":مب

.(1/431)"الهداية":انظر

.7(5/1)"المغنيو"(21)7/"لمجموعا":انظر

مب.منساقطو"فيه".فيه"الهم"على:ق

.للمجهولبالبناءضبطوفيع،ن،صقراءةهذه

اإلا".:مب،قص،ج،عدافيمابعده

"بدائع:وانظر.""ضمن:الفقيطبعةوفي.القديمةوالطبعاتالأصولجميعفيكذا

93(.1/1)"الأرواحو"حادي(2424/)الفوائد"
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سيئة،جزاؤهاالسيئةفإنكمِّيَّاتها،لافيهالسيئاتمقاديرتضاعُفُهذاومن

ادلّّهحرمفيفالسيئة(.1مثلها)جزاؤهاوصغيرُهامثلها،كبيرم!جزاؤهاسيئةٌلكن

ليسولهذا.الأرضأطرافمنطرففيمنهاوأعظمأكبربساطهعلى)2(وبلده

دارهمنالبعيدالموضعفيعصاهكمنملكهبساطعلىالملكعصىمن

أعلم.وادلّّه،فيهالسيئاتتضعيففيالنزاعفصلفهذا.وبساطه

وهوىالأفئدةانجذابفيوالاختصاصالتفضيلهذاسرُّظهروقد

منأعظمللقلوبفجذبُه،الأمينالبلدلهذاومحبتهاوانعطافهاالقلوب

القائل:بقولأولىفهوللحديد،المغناطيسجذب

)3(الرجالأفئدةِومِغْناطيسُحُسْنٍكلِّهَيُولىمحاسنُه

تعاقبعلىإليهيثوبون:أي،للناسمثابةأنهسبحانهأخبرولهذا

زيارةًلهازدادواكلمابلوطرًا،منهيقضُونولاالأقطار،جميعمنالأعوام

اشتياقًا.لهازدادوا

مشتاقَا)4(الطرفإليهايعودحتىيبصرهاحينعنهاالطرفيرجعلا

.ك،منعساقطة"مثلهاجزاؤهاوصغيرها"الجملة(1)

."وعلى":ن،ق2()

الجزريللظاهر(شعلاننشرة2-4)9"الفصاحة"سرِّفيسنانابنانشده)3(

""الإكمالفيماكولاابنعليهنصَّفيماالمعجمةبالظاءوهوهـ(104)ت

"روضةفيالمؤلفأوردهوالبيت.المهملةبالطاءالمصادرفييردوقد2(.04)5/

عزو.دونأيضًا(601)ص"المحبين

الطرائف"ضمنديوانهفيالصوليالعباسبنلإبراهيموالبيت.ينظرها""حين:ك،ع(4)

-النشرات-ط429/)""ديوانه:انظر.نواسلأبيويروى(.471)ص"الأدبية
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الأموالمنحبِّهافيأنفقوكم!وجريحوسليبقتيلمنلهاكمفللّة

والأحبابوالأهلالاكبادفِلَذبمفارقةالمحِبُّورضي،والأرواح

والمشاقّ،والمعاطبوالمتالفالمخاوفأنواعيديهبينمقدِّمًا،والأوطان

قلبه-فيالمحبةسلطانظهرلو-ويراهويستطيبه،كلَّهذلكيستلذُّوهو

ولذَّاتهم.وترفّههم)2(1(المتخلِّفين)نعيممنأطيبَ

حبمِبَه)3(يُرضِيكانماإذاعذابًاشقاءَهيعُدُّمنمحبًّاوليس

26،.:]الحج!)وَطَهِّزببَتئَ:بقولهسبحانهإليهإضافتهسرُّكلُّهوهذا

ماوالمحبةوالتعظيمالإجلالهذامنالخاصةالإضافةهذهفاقتضت

ذلك.مناقتضتهمانفسةإلىورسولهلعبدهإضافتهاقتضتكمااقتضتة)4(،

والوقار)5(والجلالةالمحبةمنكَسَتهمإليهالمؤمنينعبادهإضافتهوكذلك

والاختصاصالمزيةمنفلهنفسهإلىتعالىالربُّأضافهمافكلُّ.كستهمما

تفضيلًاالإضاقةبهذهيكسوهثموالاختيار،الاصطفاءلةأوجبماغيرهعلى

الإضافة.قبللهماعلىزائدًاوجلالةًوتخصيصًاآخر

والأزمانوالأفعالالأعيانبينسوَّىمنالمعنىهذالفهميوفَّقولم

"طريقعلىتعليقيانظرأيضًا.لةأخرىكتبفيالمؤلفأنشدهوقد(.الإسلامية

.72(26/)("الهجرتين

".المتحلية"نعم:المطبوعةالنسخوفي،""المتخلية:ق(1)

"."ترفهم:ص،ج)2(

عليه.أقفولمك؛ق،،جفيالبيتضُبطكذا)3(

937(.)ص"المحبينروضةو"(624-2164/)الفوائد""بدائعوانظر:(4)

".والمحبة"الجلالة:قوفي."والجلال"المحبة:مبوفي."والإجلال"المحبة:ك،ع5()
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الترجيحمجرَّدهووإنماشيء،علىمنهالشيءمزيةلاأنهوزعم،والأماكن

غيرفيذُكِرتقدوجهًاأربعينمن1(أكثر)منباطلالقولوهذا.مرجِّحبلا

2(.)الموضعهذا

نأيقتضيمذهبًافإنَّ،فسادهفيالباطلالمذهبهذاتصوُّرُويكفي

لابأمرالتفضيلوإنما،الحقيقةفيأعدائهمكذواتالرسلذواتُتكون

نفسُوكذلكلغيرها؛تكونلاومزايابصفاتالذواتاختصاصإلىيرجع

فيهايقعبماهووإنما،البتةمزيةبقعةعلىلبقعةليسبالذاتواحدةالبقاع

وعرفةومنًىالحراموالمسجدالبيتلبقعةمزيةفلا،الصالحةالأعمالمن

أمرباعتبارالتفضيلوإنما،الأرضمنسمَّيتهابقعةأيعلىوالمشاعر

بها)3(.قائموصفإلىولاإليهايعودلاالبقعةعنخارح

)وَإذَاجمَآءَتقُؤءَاسَةٌ:تعالىبقولهالباطلالقولهذاردَّقدسبحانهواددّه

تحعَلُأَعوُحَيثُأددَّهُ):لىتعالقا،!آددَّهُرُسُلُأوُفَمَآمِثلَ!ؤلمنفُّثمِفَحَئَّلَنقَالُوْا

لتحملصالحًاولاأهلًاأحدكلليس:أي،412:الأنعام41(!هورِشَنتِةِء)

لها،إلا)6(تصلحولابها،إلاتليقلامخصوصةمحالُّلهابلرسالاتِه)5(،

المؤلف.أسلوبهووالمثبت"بأكثر"،:مب،،جصعداما(1)

2(.30)ص"العليلو"شفاء(1/511)"الموقعينأعلام"انظر:ولكن،عليهأقفلم2()

السياقلدلالةخبرهاوحذف،إناسموصففطال."..يقتضيمذهبًافإنَّ":السياق)3(

عليه.

عنوحفصكثيرابنقراءةعلىالتاءفتحمع""رسالتهالكلمةأثبتتوحدهاقفي4()

المؤلف.زمنفيالسائدةعمروأبيقراءةعلىأثبتناكماغيرهاوفي.عاصم

"."رسالتة:ق)5(

.كق،منساقطة"إلا")6(
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هؤلاءقالكمامتساويةًالذواتكاشمافلو)1).منكمالمحالِّبهذهأعلموالدّه

عليهم.)2(ردٌّذلكفييكنلم

مَفَّأهؤلَاًءليقُولوآْسغضٍقنَّابَغضَهُملِكَ)وَنبً:تعالىقولهوكذلك

سبحانههوأي،ه3:]ا!نعام!بِأل!!ريفَبِاممتهلَمَأللَّهُأَليَشَبَتنِنَامِّنعَليًهِمأدلَّهُ

.يشكرهلاممن،عليهويمُنُّبفضلهفيخُصُّه،نعمتهعلىيشكرهبمنأعلم

بكرامته.والتخصيص،منتهواحتمال،لشكرهيصلحمحلٍّكلُّفليس

والأشخاصوالأماكنالأعيانمن)3(واختارهالدّهاصطفاهمافذواتُ

ولأجلهاغيرها،فيلي!ستبهاقائمةوأمورصفاتعلىمشتملةوغيرها

أعطاهاالذيفهو؛الصفاتبتلكخصَّها)4(الذيسبحانهوهو،اللّّهاصطفاها

مَايَخلُقُ)وَرَبُّكَ.اختيارهوهذا،خلقهفهذا.لاختيارباوخصَّها(،)ْلصفاتا

.(86:القصص]وَتحارُ!لمجثَصآءُ

الأمكنة،لسائرمساوٍالحرامالبيتمكانَبأنَّيقضيرأيبطلانَأبيَنَوما

"لمج!الدّهرسولوذاتَ،الأرضحجارةلسائرمساويةالاسودالحجروذاتَ

الذاتعنخارجةبأمورذلكفيالتفضيلوإنما؛غيرهلذاتمساوية

،ن:"ولو".)1(ق،مب

خبرهاكانإذا"كان"اسمنصب:أعنيشائعًا،يزاللالحنوهو"ردًّا"،:قعداما)2(

جملة.شبه

الاصظفاءالمؤلفلتقديمأثبتماورجَّحت،"واصطفاهاللّّه"اختاره:،جصعداما)3(

يأني.وفيماقليلقبلالاختيارعلى

ع.حاشيةفيالنسخةهذهذكرتوقد،"فضَّلها":ن،مب،ق(4)

المطبوعة.النسخمنساقط"الصفات.."فهو.)5(
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جناهاالتيالجناياتمنوأمثالها1()الأقاويلوهذهبها.القائمةوالصفات

منأكثرمعهموليسمنها.بريئةوهيإليهاونسبوهاالشريعةعلىالمتَكلمون

لأن؛الحقيقةفيتساويهايوجبلاوذلك،عامٍّأمرٍفيالذواتاشتراك

النفسية.صفاتهافياختلافهامععامٍّأمرٍفيتشتركقدالمختلفات

الماءذاتبينولاأبدًا،البولوذاتالمسكذاتبينادلّّهسوَّىوما

والذواتوأضدادهاالشريفةالأماكنبينالذيوالتفاوتُأبدًا.الناروذات

موسىذاتفبينبكثير.التفاوتهذامنأعظمُوأضدادهاالفاضلة

وكذلك.والرجيعالمسكذاتبينمماأعظمالتفاوتمن)2(وفرعون

)4(التفاوتهذامنأعظم)3(الشيطانبيتوبينالكعبةنفسبينالتفاوت

يقعماباعتباروالتفضيلالحقيقةفيسواءً(البقعتان)هتُجعَلفكيفبكثير.

؟!والدعواتوالأذكارالعباداتمنهناك

وإنما،المرذولالمردودالمذهبهذاعلىالردِّاستيفاءنقصدولم

شيئًا.بغيرهوعبادهادلّهيعبأولا،التحاكمالعاقلاللبيبوإلى،تصويرهقصدنا

يقتضيلمعنًىإلاويرجِّحهيفضِّلهولاشيئًايخصِّصلاسبحانهواللّّه

الحاشية:فيوكتببعدهاللحقعلامةوضعتصوفي."الأمور":نق،عداما(1)

".والأقاويل"الامور:عليهالنسخةقوبلتالذيالأصلفيأنيعني"صح"والأقاويل

."الأقاويل"نسخةذكرتأيضًاعحاشيةوفي

".فرعونوذات":يعني،الأصولجميعفيكذا2()

تحريف."،"السلطان:المطبوعةالنسخفي)3(

"أيضًا".:ص،جعدافيمابعده(4)

تحريف.ولعله،"النقيضان":،عكوفي."البقعات":ن)5(
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خلقه،الذيفهووواهبه،المرجحذلكمعطيهونعم،.وتفضيلهتخصيصه

68،.:]القصصوَتحارُ!مَالمجشًآءُيَخلُقُ!وَرَبُّكَ،خلقهبعداختارهثم

عندهالأيامفخيربعض،علىوالشهورالائامبعضتفضيلههذا:ومن

:قالأنه!عنه(1)""السننفيكماالأكبر،الحجيوموهوالنحر،يوم

أفضلعرفةيوم:وقيلالقَرِّ)2("(.يومثمالنحر،يوماللّهعندالأيام"أفضل

الاكبر،الحجيوملأنهقالوا:،الشافعيأصحابعندالمعروفهووهذا.منه

يومفيمنهأكثرالرقابفيهاللّهيُعتِقيوممنوما،سنتينيكفِّر)3(وصيامه

والصواب.الموقفبأهلملائكتهيباهيثم،فيهيدنوسبحانهادلّهولأن،عرفة

يقاومه.شيءيعارضهلاذلكعلىالدالالحديثلأن،الأولالقول

ألمحهِمِّنَ)وَأون:تعالىلقولهالنحر،يومالأكبرالحجيومأنوالصواب

(4)"الصحيحين"فيوثبت.3،:]التوبةلائَخبَرِ!أأ!جِّلِؤَ!الَّاسِإِلَى2وَرَسُولِهَ

)5(داود"أبي"سننوفي.عرفةيوملاالنحر،يومبذلكأذَّناوعليًّابكرأباأن

،قرطبناللّّهعبدحديثمن(4)830""الكبرىفيوالنسائي()1765داودأبو(1)

ابنصححه3(.4)5/الكبير""التاريخفيوالبخاري(75091)أحمدوأخرجه

2(.4/64)والحاكم28(11)حبانوابن2()866خزيمة

وقد،جمنأثبتمانصحيفُوكلاهما."العشر":)ك(وفي."النفر":ن،مب،،عق،ص2()

النحر.يومبعدالذياليومبأنةوفسَّرهالحاشيةفيجوَّدهثمفيهاكانمابعضهمأصلح

ع.حاشيةفيالنسخةهذهإلئوأشير"مكفّر"،:ن،مب،ق)3(

.(431)7ومسلم(6564)ريالبخا(4)

عوانةوأبو3(0)58ماجةابنوأخرجهعمر،بناللّهعبدحديثمن(491)5برقم)5(

وصححه،الجزمبصيغة()1742عقب(""صحيحةفيالبخاريعلقه)3555(.

التجوُّز.مننوعففيةإسناد""بأصحّ:المؤلفقولوأما332(.2/)الحاكم

33



،(1)النحر"يوماكبرالحج"يوم:قال!ي!ادلّّهرسولأنإسنادبأصحِّ

)3(.الصحابةمنوجماعة)2(،هريرةأبوقالوكذلك

والتضرعالوقوفيكونفيهفان،يديهبينالنحرليوممقدِّمةعرقةويوم

سمّيولهذا.والزيارةالوفادةتكونالنحريومثم،والاستقالة4()والتوبة

يوملهمأُذِنثم،عرفةيومذنوبهممنطُهِّرواقدلأنهم؛الزيارةطوافطوافه

وحلق،القرابينذبحفيهكانولهذا.بيتهإلىعليهوالدخول،زيارتهفيالنحر

كالطهورعرفةيوموعمل،الححأفعالومعظمالجمار،ورمي،الرؤوس

.اليومهذايديبينوالاغتسال

أفضلأيامهفان،الأياممنغيرهعلىالحجةذيعشرتفضيلوكذلك

قال:قالعباسابنعن(")هالبخاري"صحيحفيثبتوقد.ادلّهعندالأيام

الأيامفي)6(منهاللّهإلىأحبُّفيهاالصالحُالعملُأيامٍمن))ما:!ي!اللّهرسول

إلااللّه،سبيلفيالجهاد"ولا:قال؟اللّهسبيلفيالجهادولاقالوا:العشر"،

التيالعشرالأياموهي."بشيءذلكمنيرجعلمثمومالهبنفسهخرجرجلٌ

2،،-1الفجر:]عَ!شرٍ!)ؤَاتفَخرِ!وَيًالٍ:بقولهكتابهفيبهاتعالىادلّّهأقسم

.(34-24ص)للمؤلف"نلتبياا":نظروا(1)

.()1347"مسلم"صحيح:وانظر(.6574)3177،البخاريأخرجه2()

اكبر(.الحجيومفي-623462،)8/"شيبةأبيابنمصنف"انظر:)3(

"."الابتهال:بعدهبعضهمزادنهامشفي4()

والترمذي2()438داودوأبي(1)689أحمدبلفظأشبهواللفظ)969(.برقم)5(

.()1727ماجهوابن7(ه)7

هذهإ.في":ن)6(
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النبيقالكماوالتحميد،والتهليلالتكبيرمنالإكثارفيهايستحبولهذا

الأيامإلىونسبتها(،1والتحميد")والتهليلالتكبيرمنفيهن))فأكثِروا:!سًي!

.البقاعسائرإلىالمناسكمواضعكنسبة

عشرهوتفضيلالشهور،سائرعلىرمضانشهرتفضيل:ذلكومن

شهر.ألفعلىفيهالقدرليلةوتفضيل،اللياليسائرعلىالأخير)2(

الأخير)3(العشرأم،الحجةذيعشر:أفضلالعَشْرينفأيُّ:قلتفإن

الإسراء؟ليلةأوالقدر،ليلة:أفضلالليلتينوأي؟رمضانمن

منالأخيرالعشرليالي:يقالأنفيهفالصواب،الأولالسؤالأما:قلت

منأفضلالحجةذيعشروأيام،الحجةذيعشرلياليمنأفضلرمضان

لياليأنعليةويدل.الاشتباهيزولالتفصيلوبهذازمضان)4(؛عشرأيام

ذيوعشر،اللياليمنوهيالقدرليلةباعتبارفُضِّلتإنمارمضانمنالعشر

وغيرهما82(/11)الكبير""المعجمفيوالطبراني6(445،451)6أحمدأخرجه(1)

فية،يزيدعلىالحديثومدارعمر.ابنعنمجاهدعنزيادأبيبنيزيدحديثمن

علل"انظر:،وقطعِةووقفِةورفعِةالصحابيتحديدفيعليهاختلفوقد؛لين

لميزيدوكذلك(؛2991)حاتمأبيلابن"الحديثو"علل)3028("الدارقطني

331(./11)"التهذيبتهذيب"انظر:مجاهد،منيسمع

الذكر،السالفعباسابنحديثمنوغيره)969(البخاريأخرجهماوالثابت

.الزيادةهذهفيةوليس

.الآخر"":ق،ص2()

."الآخر":ن،ص)3(

.(2011)3/الفوائد"بدائع"فيعنهالمؤلفنقلةالإسلامشيخجوابوهذا(4)
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التروية.ويومعرفةويومالنحريومفيهإذ،أيامهباعتبار1(فُضِّل)إنماالحجة

روحهاللّهقدَّستيميةابنالإسلامشيخسئلفقد)2(،الثانيالسؤالوأما

القدرليلةبلآخر:وقالالقدر،ليلةمنأفضلالإسراءليلة:قالرجلعن

المصيب؟فأيهما،أفضل

نإالقدر،ليلةمنأفضلالإسراءليلةإنَّ:القائلأما.للّهالحمد:فأجاب

أفضلُعامكلِّمنونظائرها!بالنبيفيهاأسريالتيالليلةأنَّبذلكأراد

فيمنةأفضلفيهاوالدعاءقيامهايكونبحيثالقدرليلةمن!يوّمحمدلأمة

الفسادمعلوموهو،المسلمينمنأحديقلهلمباطلفهذاالقدر؛ليلة

فكيفعينُها،تُعرَفالإسراءليلةكانتإذاهذا.الإسلامدينمنبالاضطرار

فيالنقولبلعينها؛ولاعشرها،ولاشهرها،علىلامعلومدليليقمولم

التيالليلةتخصيصللمسلمينيُشرَعولا.بهيقطعمافيهاليسمنقطعةذلك

)1(

)2(

سهو.وهو"،"فضلت:،عك

ليلةمنأفضللمجيمّالنبيحقِّفيالإسراءليلةأن"فجوابه:ك،ع،ص،جفيبعدهوقع

الأمةحقفيالليلةفهذهالإسراء.ليلةمنأفضلالأمةإلىبالنسبةالقدروليلةالقدر،

أبيشيخناجوابهذا.لهأفضللمجمّالدّهرسولحقفيالإسراءوليلةلهم،أفضل

"فجوابه"علىضربصفيثم."المسألتينفيروحهاللّهقدستيميةابنالعباس

ماوكتب"الثاني"السؤالبعداللحقعلامةووضعت"،روحه...جوابهذا"وعلى

نأبعدكتابهمننسخةفيعدَّلاحَمُهدنَ!ءالمصنفأنوالظاهر.الصفحةحواشيفييأني

وهي-قأماالأخير.التعديلهذافيهايردفلمالسابقةنسختهمنالناسخوننَسَخه

حصلولكنالمتنفيالتعديلهذافيهاوردفقد-الأولالناقصة)م(بعدالنسخأقدم

نسخةمنفيهاالمتناستدركوالذي،كراسةنحومنهافسقطأسطربعدخرمفيها

.الإسلامشيخجواببقيةقفييردفلمالمذكور،التعديلفيهايجدلمأخرى
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فيثبتقدفإنهالقدرليلةبخلاف،غيرهولابقيامالإسراءليلةأنهايظن

واحتسابًاإيمانًاالقدرليلةقام"من:قالأنهمحك!ي!النبيعن(1)""الصحيحين

ليلة"تحرَّوا:قالأنه!يطعنه)2(""الصحيحينوفي".ذنبهمنتقدممالةغفر

منخيرأنهاسبحانهاللّّه)3(أخبروقد."زمضانمنالأواخرالعشرفيالقدر

.القرآنفيهاأنزلوأنهشهر)4(،ألف

لممافيهالهحصللمجوبالنبيفيهاأُسريالتيالمعيَّنةالليلةأنأرادوإن

فهذا؛عبادةولابقيامتخصيصُهايُشرَعأنغيرمنغيرها،فيلهيحصل

نأيجبزمانأومكانفي)5(فضلهمحك!ي!نبيَّهاللّّهأعطىإذاوليس.صحيح

إذاهذا.والأزمنةالأمكنةجميعمنأفضل)6(والزمانالمكانذلكيكون

منأعظمكانالإسراءليلةنبيِّهعلىتعالىادلّهإنعامأنعلىدليلقامأنهقدِّر

عليه.أنعمالتيالنعممنذلكوغيرالقدرليلةالقرآنبإنزالعليهإنعامه

التيالنعمومقاديرالأمور،بحقائقعلمإلىيحتاجهذامثلفيوالكلام

عنيُعرَفولا.علمبلافيهايتكلَّمأنلأحديجوزولا،بوحيإلاتُعرَفلا

علىسيمالاغيرها،علىفضيلةًالإسراءلليلةجعلأنهالمسلمينمنأحد

أدلَّهُ!كلَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن76(0)ومسلم(1091)البخاري(1)

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن)611)9ومسلم2(020)البخاري2()

.نص،منالجلالةلفظ)3(

فيهاينبتلمولكناَخر،بخطواستكملتقمنيظهرفيماكراسةسقطتهنامن)4(

آنفًا.المذكورالتعديلمنالآنيالنص

".فضيلة":ن،مب()5

".المكانأو"الزمان:مب)6(
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ليلةتخصيصيقصدونبإحسانلهموالتابعونالصحابةكانولاالقدز،ليلة

وإن.كانتليلةأييُعرَفلاولهذايذكرونها،ولاالأمورمنبأمرالإسراء

ذلكتخصيصُيُشرَعفلمهذاومع!يروّ،فضائلهأعظممنالإسراءكان

بنزولفيهابتدئالذيحراءغاربل.شرعيةبعبادةالمكانذلكولاالزمان

النبوةبعدأصحابهمنأحدولاهويقصدهلمالنبوةقبليتحرَّاهوكانالوحي

ولاغيرها،ولابعبادةالوحيفيهأنزلالذياليومَخصَّولا،بمكةمقامهمدة

الأمكنةخصَّومنبشيء.الزمانولابالوحيفيهابتدئالذيالمكانَخصَّ

الكتابأهلجنسمنكانوأمثالههذالأجلبعباداتعندهمنوالأزمنة

ويومالميلاد،كيوم،وعباداتمواسمالمسيحأحواللزمانجعلواالذين

ينتابونجماعةًالخطاببنعمررأىوقد.أحوالهمنذلكوغيرالتعميد،

،!اددّهرسولفيهصلَّىمكانفقالوا:هذا؟ما:فقال،فيهيصلونمكانًا

قبلكمكانمنهلكإنما!مساجد؟أنبيائكماَثارتتخذواأنأتريدون:فقال

.(1فليمضِ)وإلا،فليصلِّالصلاةفيهأدركتهفمنبهذا،

منأفضلع!موّالنبيحقفيالإسراءليلةإن)2(:الناسبعضقالوقد

في-كمامنصوربنوسعيد7632()شيبةأبيوابن2734()الرزاقعبدأخرجه(1)

صححة(.001)""البدعفيوضاحوابن-273()2/"المستقيمالصراطاقتضاء"

!الفاروق"مسندفيكتيروابن(01/014)"الفتاوى"مجموعفيالإسلامشيخ

.(1/965)(""الفتحفيوالحافظ(1/431)

منهاوخلتن،مب،ومتنصحاشيةفيوردتالتيالطويلةالعبارةانتهتهنا)2(

بعضإلىالجديدةالعبارةفينُسِبالذيهذاأنبالذكروالجدير.الأخرىالأصول

بدائعو"الكتابهذاأصلفيالإسلامشيخإلىقبلمنالمؤلفنسبةقدالناس

الشيخ.عننقلهاالتفضيلفيمسائلضمن(3011)3/الفوائد"
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الليلةفهذهالإسراء،ليلةمنأفضلالأمةإلىبالنسبةالقدروليلةالقدر،ليلة

له.أفضل!يوّادلّّهرسولحقفيالإسراءوليلة،لهمأفضلالامةحقفي

ابنروىفقد1(؟)عرفةيومأو،الجمعةيوم:أفضلفايهما:قيلفإن

)الا!رَز:ادلّّهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن)2(""صحيحهفيحبان

حديثأيضًاوفيه."الجمعةيوممنأفضليومعلىالشمسُ)3(تطلع

00أ)4(
)5(."الجمعةيومالشمسُفيهطلعتيومٍ"حيرُ.وسبنلميم

عرفةيومعلىالجمعةيومتفضيلإلىالعلماءبعضذهبقد)6(:قيل

ليلةأنأحمدعنروايةًيعلىأبوالقاضيوحكى.الحديثبهذامحتجًّا

.("الجمعةيوم:قيل؟عرفة...أفضلاليومينفأي:قيل"فان:ق(1)

،0911)7""الكبرىفيوالنسائي)6989(أحمدوأخرجه277(،0)برقم2()

.حبانوابن()1727خزيمةابنصححة(.02911-22911

".حبانابن"صحيحفيكما"تغربولا":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

وكما،الحديثتخريجفيكماس"أوبن"أوس:والصحيحجميعًا.الأصولفيكذا4()

77(.)ص"الأفهام"جلاءفي

حبانابنأيضًاوأخرجه85(.4)مسلمعندوهوهريرةلابيالمذكوراللفظ(5)

.(172)9"خزيمةابن"صحيحوانظر:.طويلحديثضمن2772()

أيامكمأفضلمن"إن:بلفظ19(0)حبانابنعندفهوسأوبنسأوحديثوأما

داودوأبو(61)13والدازمي)9878(شيبةأبيابنأيضًاأخرجه،"الجمعةيوم

ابنصححه(.1374)والنسائي(01،6361)85ماجهوابن(01،5311)47

.حبانوابن(1)733خزيمة

".ذهبقد:قيل"موضعفي"ذهبوقد":ق)6(
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أيامأفضلالجمعةيومأنوالصواب1(.القدر)ليلةمنأفضلالجمعة

وليلةالقدرليلةوكذلك،العامأيامأفضلالنحرويومعرفةويوم،الأسبوع

وجوهمنالأيامسائرعلىمزيةعرفةيومالجمعةلوقفةكانولهذا.الجمعة

:متعددة

.الأيامأفضلهمااللذيناليوميناجتماعأحدها:

آخرأنهاالالمحوالوأكثر،الإجابةمحققةساعةفيةالذياليومأنه:الئاني

.والتضرعللدعاءواقفونذاكإذكلهمالموقفوأهلالعصر،بعدساعة

!ي!.اللّهرسولوقفةليومموافقته:الثالث

وصلاةللخطبةالأرضأقطارفيالخلائقاجتماعفيهأن:الرابع

اجتماعمنفيحصل.بعرفةعرفةأهلاجتماعذلكويوافق،الجمعة

يومفييحصللاماوالتضرعالدعاءمنوموقفهممساجدهمفيالمسلمين

.سواه

عرفة؛لأهلعيد)2(يومعرفةويومعيد،يومالجمعةيومأن:الخامس

"نهى:قالهريرةأبيعن)3(النسائيوفي.صومهبعرفةلمنكُرهولذلك

مختصر"وانظر:.عقيلابنعنالروايتين(281/)ه"الفروع"فيمفلحابننقل(1)

86(.)ص"المصريةالفتاوى

عيد".عرفةويومُ":ك2()

،3108)وأحمد(135)56شيبةأبيابنوأخرجه284(،4)2843،"الكبرى"في)3(

عللهكماضعيفوالحديث(.)1732ماجهوابن2(044)داودوأبو769(0

"الكامل"فيعديوابن(2431/)الضعفاء""فيالعقيليأيضًاوضعفه.المؤلف

وغيرهما.(4/802)
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بنمهديلأنَّنظر،إسنادهوفي."بعرفةعرفةيومصومعن!اللّّهرسول

)2(""الصحيحفيثبتولكن.عليهومداره،بمعروفليس1()الجزريحرب

اللّهزسولصيامفيعرفةيومعندهاتمارَواناسا"أن:الفضلأمحديثمن

إليهفارسلَتْ،بصائمليس:بعضهموقال،صائمهو:بعضهمفقال،!!ي!

".فشربة،بعيرهعلىواقفوهولبنٍبقَدَح

طائفة:فقالت،بعرفةعرفةيومفطراستحبابحكمةفياختلفوقد

شيخمنهم-غيرهموقال)3(.وغيرهالخِرَقيقولهذاالدعاء،علىليتقوَّى

صومه.يُستحَبُّفلا،عرفةلأهلعيدأنهفيهالحكمة-:تيميةابنالإسلام

:قالأنه!يمّالنبيعن()ه""السننفيالذي)4(الحديثعليهوالدليل:قال

".والتقريبالخلاصةفيكما،الهجري:الصواب":نهامشوفي.الأصولجميعفيكذا(1)

"."العبدي:المطبوعةالنسخوفي."الهجَري"تحريفولعله.قالكماوهو

.(211)3ومسلم(1661)ريالبخا(2)

.(4/444)"لمغنيا":نظرا3()

المشهور".الحديث":ج(4)

"الكبرى"وفي3(400)""المجتبىفيوالنسائي)773(والترمذي2(14)9داودأبو5()

والدارمي(17383،)91737وأحمد)8639(شيبةأبيابنوأخرجه(،14)67

والحاكم36(0)3حبانوابن2(001)خزيمةوابنالترمذيصححه(.081)5

شيبة.أبيابنعندوليست،"التشريق"وأيامجميعًا:وعندهم(.1/434)

عنعليبنموسىبةانفردحديثهذا"(:1/2163)"التمهيد"فيالبرعبدابنقال

،محفوظغيرالحديثهذافي"عرفة"يوموذكْر،بالقويفليسبهانفردوما،أبيه

(".التشريقوأيامالنحرويومالفطر)يوم:وجوهمنع!يورالنبيعنالمحفوظوإنما

سيذكرهكماالإسلامشيخوقبله(،1/173)"الباري"فتحفيرجبابنعنةوأجاب

".بعرفةعرفةيومصومعنالنهي":""الكبرىفيالنسائيعليهبوَّبوقد.المؤلف



".الإسلامأهلعيدنامنًىوأيامالنحرويومعرفة"يوم

لاجتماعهمعرفةأهلحقِّفيعيدًاعرفةيوميكونوإنماشيخنا:قال

فيالعيدهوفكانالنحر،يوميجتمعونإنمافإنهمالأمصارأهلبخلاف،فية

معًا.عيداناتفقفقد،جمعةيومَعرفةيومُاتفقإذاأنهوالمقصود.حقِّهم

نعمتهوإتمام،المؤمنينلعبادهدينَهاللّّهإكمالليومموافقأنه:السادس

جاء:قالشهاببنطارقعن")1(البخاري"صحيحفيثبتكما،عليهم

كتابكمفيتقرؤونهاآيةالمؤمنينأميريا:فقالالخطاببنعمرإلىيهودي

لاتخذناهفيهنزلتالذياليومذلك)2(نعلمنزلت-اليهودمعشرَ-علينالو

وَرَضِيتُنِغمَئِلَ!دَلمجبئُوًاتم!تُعَلَييئُأل!ووَأَكضقتُ):قال؟اَيةأي:لقا.عيدًا

الذياليوملأعلمإني:الخطاببنعمرفقال3،.:]المائدةلَ!ألإشلَودِينًأ!

جمعة،يوم!حمّاللّّهرسولعلىنزلت:فيةنزلتالذيوالمكانفية،نزلت

بعرفة.معهواقفونونحن

القيامة؛يومالأعظموالموقفالأكبر،الجمعليومموافقأنة:السابع

فيهطلعتيومٍ))خيرُ:!ي!النبيقالكما،الجمعةيومتقومالقيامةفإن

وفيهمنها،أُخرِجوفيه،الجنةأُدخِلوفيهآدم،خُلِقفيه.الجمعةيومالشمس

أعطاهإلاخيرًااللّهيسألمسلمعبديوافقهالاساعةوفيه،الساعةتقوم

")3(.إياه

3(.10)7مسلمأيضًاوأخرجه(،54)برقم(1)

".ونعلم":المطبوعةالنسخوفي.الأصولفيكذا2()

إليه.الإشارةسبقتوقد85(،4)مسلمأخرجه)3(
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المبدأفيذكرون،فيهيجتمعونيومًالعبادهسبحانهاللّهشرعولهذا

المبدأكانفيهإذ،الجمعةيومالأمةلهذهادلّهوادخروالنار،والجنةوالمعاد

أتى)هلو()السجدةسوزنيفجرهفييقرأ!سًي!النبيكانولهذاالمعاد.وفيه

اَدم،خلقمن،اليومهذافيويكونكانماعلىلاشتمالهما()1(الإنسانعلى

اليومهذافيالأمةَيذكِّر)2(وكانوالناز؛الجنةودخولوالمعاد،المبدأوذكر

وهو-الدنيامواقفبأعظمالإنسانيتذكرفهكذا.يكونومافيهكانبما

ولا،بعينهاليومهذافيالربِّيديبينالأعظمَالموقفَ-)3(عرفةموقف

منازلهم.فيالناروأهل،منازلهمفيالجنةأهليستقرَّحتىينتصف

فيمنهاأكثر)4(الجمعةيومالمسلمينمنالواقعةالطاعةأن:الثامن

ويرون،وليلتهالجمعةيومليحترمونالفجورأهلأكثرإنحتى،الأيامسائر

قدأمروهذا.يُمهلهولمعقوبتهادلّهعجَّلاللّّهمعاصيعلىفيهتجرَّأمنأن

واختيار،ادلّّهعندوشرفهاليوملعظموذلك،بالتجاربوعلموهعندهماستقرَّ

.غيرهعلىمزيةًفيهللوقفةأنريبولا.الأيامسائربينمنلهاللّّه

فيهيجتمعالذياليوموهو.الجنةفيالمزيد)5(ليومموافقأنه:التاسع

دلَّةُ!ثكَتهُ.1رَهريرةأبيحديثمن88(0)ومسلم98(1)البخاري(1)

.صفيبعضهمغيَّرهوكذا،""فكان:مب)2(

صح،علامةمع""موقف:عحاشيةفيبعضهمكتبوقد"عرفة"يوم:مب،،عك)3(

فيكما"عرفةموقف"يوميقصد:أنهبعضهمففهم("،عرقةموقف"الصوابأنيعني

ق.

".الجمعة"وليلةالسطر:فوقنفي)4(

الجمعة.يومخصائصذكرعندبأسانيدهاالمزيديومعنالأحاديثذكرسيأتي5()
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ومنابرذهب،منومنابرلؤلؤ،منمنابرلهموتُنصَب،أفيَحوادٍفيالجنةأهل

وتعالى،تباركربَّهمفيزورون،المسككثبانعلى(1)والباقونزبرجد،من

إلئرواحًاأعجلُهمموافاةًأسرعَهمويكونعيانًا،فيرونهلهمويتجلَّى

يومإلى)2(يشتاقونالجنةفأهل.الإماممنأقربهممنهوأقربهمالمسجد،

يومَوافقفإذا،الجمعةيوموهو؛الكرامةمنفيهينالونلمافيها،المزيد

.لغيرهليس)3(وفضلواختصاصمزيةلهكانعرفة

ثم،الموقفأهلمنعرفةعشيةوتعالىتباركالربيدنوأنةالعاشر:

غفرتُقدأنيأُشْهِدُكمهؤلاء؟أراد"ما:فيقول،الملائكةبهميباهي

فيهايرُدُّلاالتيالإجابةساعةُوتعالىتباركمنهمدنوِّهمعويحصل)4(."لهم

ويقرُب،الساعةتلكفيإليهوالتضرعبدعائهمنهفيقرُبونخيرًا،يسألهسائلًا

الترمذيحديثفيجاءكماالمنابر،أصحابغير:يعنيجميعًا.الاصولفيكذا(1)

ماوالكافور،المسككثبانعلى-دنيمنفيهموما-أدناهم"ويجلس2(:45)9

"."الياقوتإلىنمتنفيغُيِّروقد.مجلسًا("منهمبأفضلالكراسيأصحابأنيرون

تحريف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا

"."مشتاقون:ن،مب،ع2()

صح.علامةمع""فضيلة:عحاشيةفي)3(

وأما.هؤلاء("أراد"ما:وفيةاكأيلَّهُعَتهَا،رَعائشةحديثمن(13)48مسلمأخرجه(4)

فيبطةوابن284(0)خزيمةابناخرجةفقدلهم"غفرتقدأني"أشهدكم:قوله

)885("التوحيد"فيمندهوابن(حمدانآلنشرة-1276)"الكبرى"الإبانة

3774()"الإيمان"شعبفيوالبيهقي(486)3/الاعتقاد"أصول"فيواللالكائي

حسن.هـاسنادهجابر،عنالزبيرأبيحديثمن35(4)ص"الأوقات"فضائلوفي



تلكفيالمحقَّقةالإجابةقربأحدهما:القُرب)1(:مننوعينتعالىمنهم

ملائكته.بهمومباهاتة،عرفةأهلمنالخاصقربه:والثاني)2(،الساعة

وفرحًاقوتها،إلىقوةًفتزدادالأمور،هذهالإيمانأهلقلوبفتستشعر

وغيرهاالوجوه)3(فبهذه.وكرمهربِّهالفضلورجاءًوابتهاجًا،وسرورًا

غيرها.علىالجمعةوقفةُفُضِّلت

حَجَّةً،وسبعينثنتينتعدلبأنهاالعوامألسنةعلىاستفاضماوأما

والتابعين،الصحابةمنأحدعنولا!ي!،اللّهرسولعنلهأصللافباطل

.(4)أعلمواللّّه

فصل

المخلوقاتأجناسمنجنسكلِّمناختارسبحانهاللّهأنوالمقصود

إلايحبُّلاطيِّبتعالىفإنه،غيرهدونوارتضاهلنفسهفاختصه،أطيبه

كلِّمنفالطيِّبُالطيِّب،إلاوالصدقةوالكلامالعملمنيقبلولاالطيِّب،

للنوعين.فعامّخلقُةوأما.تعالىمختارههوشيء

".القرب"نوعي:ص(1)

النظر.لانتقال،عكمنساقطة"الساعة...منهم"ويقربالعبارة2()

كما"الجمعةوقفةَفضَّلتوغيرهاالوجوهُ"فهذه:السياقفيكون"،"فهذه:مب،،عك)3(

النسختين.فيالنصضبط

مرفوعًا:""جامعةفيرزينذكرهما"وأما271(:)8/"الباري"فتحفيالحافظقال(4)

حجةسبعينمنأفضلوهوالجمعةيوموافقعرفةيومالشمسفيهطلعتيوم)خير

بل،أخرجهمنولاصحابيّهيذكرلملأنه،حالهأعرفلاحديثفهوغيرها(،في

بنالدّهعبدبنطلحةعنمرسلًاذكرهالذي(0127.)572الموطأحديثفيأدرجه

".الموطاتمنشيءفيالمذكورةالزيادةوليستكريز،
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إلا)2(يناسبلاالطيِّبَفإنَّ،وشقاوتهالعبدسعادةعنوانُيُعلَم1(وبهذا)

منفله.بهإلاقلبهيطمئنولا،إليهإلايسكنولا.بهإلايرضىولا،الطيِّبَ

نفرةًشيءأشدُّوهوهو.إلااللّّهإلىيصعدلاالذيالطيِّبالكلِمُالكلِم)3(

والغيبةوالكذبالبذيء،واللسانوالتفحُّش،المقالفيالفحشعن

خبيث.كلاموكلِّالزور،وقولوالبَهْت،والنميمة

اجتمعتالتيالأعمالوهيأطيبها.إلاالأعمالمنيألفلاوكذلك

الصحيحة،العقولوزكَّتها،النبويةالشرائعمعالسليمةالفِطَرحسنهاعلى

بهيشركلاوحدهاددّهيعبدأنمثل،والفطرةوالعقلالشرعحسنهاعلىفاتفق

ماخلقهإلىويحسن،بجهدهإليهويتحبَّب،هواهعلىمرضاتهويؤثرشيئًا،

يعاملوهأن)5(يحبُّبماويعاملهم)4(،يفعلوهأنيحبُّمابهمفيفعل،استطاع

ويحكم،نفسهبهينصعبماوينصحهممنه،يدَعوهأنيحبُّمماويدَعهمبه،

عنويكُفَّ،أذاهيحمِّلهمولاأذاهمويحملبه،لهيحكمأنيحبُّبمالهم

وإذا،أذاعهحسنًالهمرأىوإذا.عرضهمننالوابمايقابلهمولاأعراضهم

ولاشريعةً،يبطللافيمااستطاعماأعذارهمويقيم،كتمهسيئًالهمرأى

نهيًا.ولاأمرًادلّّهيناقض

والسكينة،والوقاركالحلموأزكاها،أطيبهاأيضًاالأخلاقمنوله

)1(ك،ع:"فبهذا".

.ن،مبفيكما،""يناسبهإلىصفيبعضهمغيَّره)2(

"."الكلام:ق،ج)3(

"."به:نفيبعده(4)

الرسالة.طبعةمنساقطأن"يحبُّبما"يعاملهم)5(
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،والصدق،العريكةولينالجانبوسهولةوالوقاء،والصبر،،والرحمة

وخفضوالتواضعوالحسد،والحقدوالغِثرّالغِلّمنالصدروسلامة

وصيانة،الدّهأعداءعلى(1والتكبُّر)والغلظةوالعزّ،الإيمانلأهلالجناح

،والمروءةوالسخاء،،والشجاعة،والعفة،ادلّّهلغيروتذلُّلهبذلهعنالوجه

.والعقولوالفِطَرالشرائع)2(حسنهعلىاتفقتخُلُقوكلِّ

المريءالهنيءالحلالوهوأطيبها،إلاالمطاعممنيختارلاوكذلك

وكذلك.تبعتهمنالعبدسلامةمع،تغذيةأحسنوالروحالبدنيغذِّيالذي

ومنوأزكاها،أطيبهاإلاالرائحةومنأطيبها،إلاالمناكحمنيختارلا

وخُلقه،طيِّبوبدنه،طيِّبةقروحه.منهمالطيِّبينإلا)3(والعُشَراءالأصحاب

ومنكحهوملبسه.طيِّبومشربهومطعمه.طيِّبوكلامه،طيِّبوعمله،طيِّب

طيِّب.كلّهومثواهومنقلبه.طيِّبومخرجهومدخله.طيِّب

يَقُولوُنَ!بِينَآلمحبَحكَةُتتَوًفّمَهُوُ)آلّذَيئَ:فيهتعالىاللّهقالممنفهذا

)4(يقولالذينؤمن32،،]حر:!بِمَابمُمُؤتغَمَلُونَألجَنَّةَسَلَوعَلَيدادظوْا

73،.]الزمر:!فَآذخُوُهَاحلِدِيفَ)سَبَوعَلت!ؤطِتتُض:الجنةخزنةلهم

تعالى:وقالادخلوها.طيبكمبسببأي:،السببيةتقتضيالفاءوهذه

وَاطَّيِّبُونَلِطَّيِّبِينَؤَالطَّيِّبَتلِتجيثَتوَألخيثُونَلِتخَبِيثِينَ)آلخَبِيثَت

للخبيثين،الخبيثاتالكلماتبأنالاَيةقُسِّرتوقد26،.]النور:لِطَّيِّنمت!

المطبوعة.النسخمنساقط"والتكبر"(1)

".العقول"بعدك،عفيوقع"حسنه"على)2(

فيهما.فزيدتك،ص،منساقطةوكانت.نمب،من"إلا"لفظ)3(

".يقولون":مب،،عكوفي."تقول":ج(4)
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الطيِّبين،للرجالالطيِّباتالنساءبأنوفُسِّرتللطيِّبين.الطيِّباتوالكلمات

فالكلمات،وغيرهذلكتعُمُّوهي)1(.الخبيثينللرجالالخبيثاتوالنساء

والنساءوالأعمالوالكلماتالطيِّبين،منلمناسبهاالطيِّباتوالنساءوالأعمال

الخبيثين.منلمناسبها)2(الخبيثة

بحذافيرهالخبيثَوجعل،الجنةفيبحذافيرهالطيِّبَجعلسبحانهواللّّه

غيرعلىحراموهيللطيِّب،أُخلِصتدارًا)3(:ثلاثةًالدورفجعلالنار.في

للخبيثأُخلِصتودار)4(.الجنةوهيطيِّب،كلَّجمَعتوقدالطيِّبين،

الطيِّبفيهامُزِجودارالنار.وهيالخبيثون،إلايدخلهاولاوالخبائث

والمحنةالابتلاءوقعولهذاالدار)5(.هذهوهيبينهما،وخُلِطوالخبيث

يومكانفإذا.الإلهيةالحكمةموجَبُوذلك،والاختلاطالامتزاجهذابسبب

علىدارفيوأهلهالطيِّبَفجعلالطيِّب،منالخبيثادلّّهميَّزالخليقةمعاد

يخالطهملاحدةعلىدارفيوأهلهالخبيثَوجعل؛غيرهميخالطهملاحدة

وهيوالنار،الطيبينداروهيالجنة:فقطدارينإلى)6(الأمرفعاد،غيرهم

فجعل،وعقابهمثوابهمالفريقينأعمالمنسبحانهاللّّهوأنشأ.الخبيثيندار

لهمأنشأ،ولذَّتهمنعيمهمعينهيوأخلاقهموأعمالهمهؤلاءأقوالطيِّبات

.(632-1/332)7"الطبريتفسير":انظر(1)

.("الخبيثات":ن،ج(2)

".رٌدا":ع)3(

.رًا"ودا":مب،ص(4)

.(442-342)ص"العليلشفاء":وانظر(5)

."على":ك(6)
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وأعمالهمالاَخرينأقوالخبيثاتوجعلوالسرور.النعيمأسبابأكملمنها

أسبابأعظممنهالهمفأنشا)1(،وآلامهمعذابهمعينهيوأخلاقهم

ربوبيتهكمالَعبادَهليُرِيَقاهرةً،وعزةًبالغةًحكمةً؛والآلام)2(العقاب

الكاذبينهمكانواأنهمأعداءهولِمُعلِمَ،ورحمتهوعدلهوعلمهحكمتهوكمالَ

إَتمَنِهِضجَقدَبِآدلَّهِ)وَأَلمحسَمُوْأ:تعالىقال.الصادقونالبررةرسلُةلا،المفترين

لَاتحدُوتَ!أَتحثَرَألنَّاسِوَلَبِهنَّحَقًّاعَلَتهِوَغدًابَكَيَمُوثمَنآللَّهُلَايحجَثُ

كاَلؤُاْتَجِمتَ!أَنّهُؤوًلغ!آلَّذِيفَكَفَرُؤْالمجهِيَختَلِفُونَآلَّذِىلَهُوُلبَيِهّتَ

93(.-38:]النحل

به.يُعرَفانعنواناوالشقاوةالسعادةعلىجعلتعالىادلّّهأنوالمقصود:

طيِّب،إلامنهيصدرولاطيبا،إلايأتيولاطيِّب)3(،إلابةيليقلاطيِّنثفالسعيد

خبيثًا،إلايأنيولا،الخبيثإلابهيليقلاخبيثوالشقي.طيبالاإيلابسولا

وجوارحه.لسانهعلىقلبهمنيتفجَّرفالخبيث؛الخبيثإلامنهيصدرولا

الرجلفييكونوقد.وجوارحهلسانهعلىالطيِّبُ)4(قلبهمنيتفجَّروالطيِّبُ

المادةمنطهَّرهخيرًابهادلّّهأرادفان.أهلهامنكانعليهغلبفأيهمامادتان

بالنار،تطهيرهإلىيحتاجفلامطهَّرًااللقاءيومفيوافية،الموافاةقبلالخبيثة

."نشأوأ":،عك(1)

."ابلعذا":ق،ج(2)

.جفيبعضهمأصلحهوكذا،""الطيب:،عك)3(

فيوالسياق.والثاءالباءبينأيضًاالياءنقطتاتلوحولكنمضبوطًا،""فالخُبْث:جفي(4)

:نفيوكانمضبوطًا.كذاالطيِّب"قلبمنيتفجَّروالطِّيبُ...فالخُبْثُ":ص

أثبت.ماإلئفغُيِّرالطِّيبُ"قلبه...علىالخبثُقلبةمنيتفجَّر"فالخبيث
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والمصائب،الماحيةوالحسنات،النصوحالتوبةمنلهيوفِّقهبمامنهافيطهِّره

التطهير،موادَّالآخرعنويمسك.خطيئةعليهوماادلّّهيلقىحتىالمكفِّرة،

فيأحديجاورهأنتأبىتعالىوحكمته.طيبةومادةخبيثةبمادةيلقاهيومفيلقاه

سبيكةخلصتفإذاوسبكًا.وتصفيةًلهطُهرةًالنارفيدخله(،1بخبائثه)داره

هذاوإقامة.عبادهمنالطيِّبينومساكنةلجوارهحيمئذصلحالخبثمنإيمانه

وبطئها،منهمالخبائثتلكزوالسرعةحسبعلىالنارفيالناسمنالنوع

وفاقًا،جزاءًأبطؤهم)3(،وأبطؤهمخروجًا،أسرعُهموتطهُّرًا)2(زوالًافأسرعُهم

للعبيد.بظلامربكوما

بل،خبثهالنارتطهِّرلمالذاتنجيثالعنصرخبيثالمشرككانولما

منه،خرجثمالبحردخل)5(إذاكالكلبكان،كماخبيثًاعاد)4(منهاخرجلو

منمبرَّأًالمطيَّبالطيِّبالمؤمنكانولما.الجنة)6(عليهادلّهحرَّمفلذلك

قسبحانبها.تطهيرهيقتصىمافيهليسإذ،عليهحرامًاالناركانتالخبائث

أحكمبأنهوعقولهمعبادهفِطَرُوشهدت،والألبابالعقولحكمتهبهرتمن

)7(.العالمينوربُّالحاكمين

)1(ك،ق:"بخباثتة"،تصحيف.

تطهيرًا".":،جصعداما2()

خروجًا".":زيادةنهامشفيبعده)3(

.صفيبعضهمغيَّرهوكذا،لعاد"":مب)4(

."أُدخِل":ص(5)

ص،ع.حاشيةفيالنسخةهذهإلىوأشير،"المشرك"على:ن،مب)6(

هو".إلاإله"لا:نهامشفيبعده)7(
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صل
وماالرسولمعرفةإلىضرورةكلِّفوقالعباداضطرارُيُعلمهاهناومن

السعادةإلىسبيللافإنهأمر؛فيماوطاعتهأخبر،فيماوتصديقه،بهجاء

معرفةإلىسبيلولا،الرسليدَيعلىإلاالآخرةفيولاالدنيافيلاوالفلاح

إلاالبتةادلّهرضاينالولا،جهتهممنإلاالتفصيلعلىوالخبيثالطيب

وماهديهمإلاليسوالأخلاقوالأقوالالأعمالمنفالطيِّب.أيديهمعلى

توزنوأخلاقهموأعمالهمأقوالهمعلىالذيالراجحالميزانفهم.بهجاووا

أهلمنالهدىأهليتميَّزوبمتابعتهم،والأعمالوالأخلاقالأقوال

إلىوالعين،روحهإلىالبدنضرورةمنأعظمإليهمفالضرورة.الضلال

فضرورة،فُرِضتوحاجةضرورةفأيُّ.حياتهاإلىوالروحنورها،

هديُهعنكغابإذابمنظنُّكومابكثير.فوقهاالرسلإلىوحاجتهالعبد

فيووُضِعالماءفارق[ذاكالحوتوصار،قلبكفسدعينطرفةَبهجاءوما

بلالحالكهذهالرسولبهجاءلماقلبهمفارقةعندالعبدفحالُ.المِقْلى

)1(.إيلامُ"بميِّتٍلجُرْحٍو"ماحيُّ،قلبإلابهذايُحِسُّلاولكن،أعظم

منكلِّعلىفيجب!النبيبهديمعلّقةًالدارينسعادةكانتوإذا

ماوشأنهوسيرتههديهمنيعرفأنوسعادخهانجاتهاوأحبَّنفسهنصح

والناس.وحزبهوشيعتهأتباعهعدادفيبهويدخل،بهالجاهلينعنبهيخرج

وادلّهيشاء،منيؤتيه،ادلّهبيدوالفضل،ومحرومومستكثرمستقلبينهذافي

العظيم.الفضلذو

:وصدره2(،4ه)ص""ديوانهفيالطيبلأبيبيتعجز(1)

عليهالهوانُيسهُلِيهُنْمَن
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معرفةإلىهمةأدنىلهمنمعرفتهاعنيستغنيلايسيرةكلماتوهذه

مع،وبُجَرهعُجَرهعلىالمكدودالخاطراقتضاها،وهديهوسيرتهع!يمّنبيِّه

فيهايتنافسولاالسُّدَد)1(،أبوابُلهاتُفتَحلاالتيالمزجاةالبضاعة

شعبة،منهوادبكلِّوالقلبُ،إقامةلاسفرحالفيتعليقهامع،المتنافسون

مذاكرتُهالعلمبابَيفتحومنمفقود،والكتابمذَرَ،شذَرَتفرَّقتقدوالهمةُ

ذاويًا،أصبحقدبالسعادةالكفيلالنافعالعلمفعُودُموجود.غيرمعدوم

بالفلولمُلئتقدالعالِمفلسانُخاليًا.منهموعادأهلهمنأوحشقدورَبْعُه

لكثرةمعاطبُهوهيشفائهمواردوعادت،الجاهلينلغلبةمَضاربُه)2(

ولاناصرلهوما،الجميلالصبرإلامعوَّللهفليس.والمحرِّفينالمنحرفين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،وحدهاللّهإلامعين

عمرابنحديثمن(41)ظ"المسند"نسخإحدىفيوردماإلىناظرةالعبارة(1)

لا،ثيابهمالدنسة...المهاجرين"صعاليك:الحوضعلىالواردينأولفي6(621)

بالأبوابوفسِّرتالسّدَد"لهمتفتحلا":المشهورةوالرواية.السُّدَد"أبوابُلهمتفتح

سُدّتهاعلىتركيةقبّة"في(:1)167"مسلم"صحيحفيسعيدأبيحديثفيكما

والظُّلَّة،البيتيديبينتكونكالصُّفَّةالسُّدَّةعمرو:أبوقال.بابهاعلىأيحصير"

"تهذيبانظر:.نفسهالبابَالسُّدَّةيجعلوبعضهمعبيد:أبوقالالدار.لبابتكون

2(.11)2/الانوار"و"مشارق927(/)12"اللغة

عبارةوهيوغيرها،الفقيلطبعةتبعًامضاربةً"بالغلولملئ"قد:الرسالةطبعةفي)2(

".ملئت"هامشهاوفي"،"ثُلمت:نوفيمعناها.ذاهبوجههاعنمزالةمصحفة
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فصل

!يوّنسبهفي

أعلىالشرفمنفلنسبه،الإطلاقعلىنسبًاالأرضأهلخيروهو

ذاكإذعدوّهبه)2(لهشهدولهذا.بذلكلهيشهدونكانوا(1)وأعداؤه،ذروته

القبائلوأشرفُ،قومُهالقومفأشرفُ)3(.الرومملكيديبينسفيانأبو

فخذُه.الأفخاذوأشرفُ،قبيلتُه

بنمَنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبناللّهعبدبنمحمدفهو

بنمالكبنفِهربنغالببنلؤيبنكعببنمُرّةبنكلاببنقُصَي

بنمعدّبننزاربنمضربنالياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضر

.عدنان

وما؛البتةفيهخلافلاالنسنابين،بينعليهمتفق،الصحةمعلومهناإلى

إسماعيل.ولدمنعدنانأنبينهمخلافولا.فيهفمختلَفعدنانفوق

الصحابةعلماءعندالصوابالقولعلىالذبيحهووإسماعيل

عشرينمنأكثرمنفباطلإسحاقبأنهالقولوأما.بعدهمومنوالتابعين

هذا:يقول-روحهادلّّهقدَّس-تيميةابنالإسلامشيخوسمعت)4(..ًو

."ؤهاعدفأ":،عك(1)

،ع.كمنساقط""به)2(

اكأيلَّةُعَت!.رَعباسابنحديثمن(1)773ومسلم)7(البخاريأخرجة)3(

ولشيخجميعًا.ساقهائم"أوجهعشرة"من(:9131)2/"اللهفان"إغاثةفيوقال4()

مؤلفاتة=أسماءفيرُشَيِّقابنذكرها،الذبيحهوإسماعيلأنفيمفردةرسالةالإسلام
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أنَّفيهفإن،كتابهمبنصِّباطلأنهمع،الكتابأهلعنمتلقًّىهوإنماالقول

أهليشكُّولا(،1)""وحيده:لفظوفي،"بِكْرَه"ابنَهيذبحأنإبراهيمأمراددّه

أصحابَغرَّوالذي)2(.أولادهبكرهوإسماعيلأنالمسلمينمعالكتاب

وهذه:قال(")3(.إسحاقابنك"اذبح:بأيديهمالتيالتوراةفيأنالقولهذا

بكركابنك"اذبح:قولهتُناقضلأنها،وكذبهمتحريفهممنالزيادة

نأفأحبُّوا،الشرفهذاعلىإسماعيلبنيحسدتاليهودولكن."ووحيدك

نأإلااددّهويأبى؛العربدونويحتازوه)4(إليهميسوقوهوأن،لهميكون

لأهلة.فضلهيجعل

إسحاقأمَّبشَّرقدتعالىوادلّّه،إسحاقالذبيحإن:يقالأنيسوغوكيف

أتوهلمالإبراهيمقالواإنهم:الملائكةعنتعالىفقال،يعقوبوبابنهبه

فَبشزنَفَافَفهَحِكَتوقَآبِمَةٌمَرأَتُهُوَأ!قَؤمَصلُورِوِلَنأزُسِتنَآإِنَّاإِلَاتَخَف!و:لبشرىبا

فيالواردالفصلمنأوسعولعلها(.الإسلامشيخلسيرةالجامع992-)ص

353(.)5/"السنة"منهاجوانظر:52(.5-523)ص"المصريةالفتاوىمختصر"

الصحيح"الرأيسمّاهمطبوعنفيسكتابا!هدئهُءالفراهيالحميدعبدوللعلامة

الكريمالقرآنمننصفهاوجهًاوعشرينبستَّةذلكعلىفيةاستدلَّ"الذبيحهوفيمن

أيدينا.بينالتيالمحرَّقةالتوراةهذهمنالاَخروالنصف

ابنك"خذفيها:هـانماالبكر،لفظفيهايوجدلاالاَنأيدينابينالتيالعربيةالترجمة(1)

.(2/221،61)أيضًاوانظر2(2/2)التكوينسفر."وحيدك

التكوينسفرفيجاءماحسبسنةعشرةبأربعإسحاققبلإسماعيلولدوقد)2(

5(.1/2و)(16/)16

2(.)22/التكوينسفر)3(

.صفيغيِّروكذا،"ويحتازونه":ن،مب(4)
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بأنهيبشِّرهماأنفمحال117-07أهود:)1يَعقُوبُ!و)إِشحَقَوَرَ%وَمِنبِإِلتحَقَ

فتناولُ،البشارةفيداخليعقوبأنريبولا.بذبحهيأمرهثمولدلهيكون

وسياقه.الكلامظاهرهذا92(،واحداللفظفيويعقوبلإسحاقالبشارة

علىعطفًامجرورًا""يعفَوبلكانذكرتموهكماالأمركانلو:قيلفإن

يأ7،،1]هرد:ك)3(دغؤُبَإِشحَقَوَرَآ)وَمِنالقراءةفكانت،قإسحا

)4(.إسحاقوراءمنوبيعقوبأي،""يعقوبَ.إسحاقوراءمنويعقوبَ

قولالبشارةلأن،بهمبشَّرًايعقوبيكونأنمنالرفعُيمنعلا:قيل

يَعقُوبُ!إِشحَقَوَرَآ)وَمِن:وقوله.صادقسارٍّخبرأولوهي،مخصوص

الجملةهيالبشارةحقيقةبلبشارةً،فتكونالقيود،لهذهمتضمنةجملة

الحكايةعلىنصبًاالجملةهذهموضعكانقولًاالبشارةكانتولما.الخبرية

:قالإذاوالقائل.يعقوبُإسحاقوراءمن:لهاوقلنا:المعنىكأن،بالقول

بالأمرينالبشارةُإلامنهيُعقَللم،أثرهفيوثَقَلُه،أخيهبقدومفلانًابشَّرتُ

الآتيالإيرادينبنيوعليهاعمرو،أبيقراءةعلىبالضمجفي"يعقوب"ضبطكذا(1)

بة.وجوا

متأخر:بخطقوفي.ص،عفيالتاءبعضهممحاوقدنمب،عداماالأصولفيكذا)2(

".البشارة"إليهالمضافخبر"واحدة":وقوله،البشارةَفتناوَلَ:يعنيواحد""لفظ

الجربين"يعقوب"إعرابفيواختلفعامر.وابنوحمزةحفصقراءةوهي)3(

ورجَّح،الكلامعليةدلَّمضمربفعلأو""بإسحاقموضععلىوالنصببالعطف

367(.364-4/)"السبعةللقراء"الحجةانظر:.عليأبوالوجههذا

فييردولم."إسحاق...وبيعقوبأي،"يعقوبجفييردولم.صفيالسياقهكذا(4)

."يعقوبَإسحاقوراءمنويعقوبَ"أي:غيرها
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آخر)2(أمرالجرَّيُضعِّف)1(ثم.البتةفيهفهمذويستريبلاماهذاجميعًا.

مقاميقومالعاطفلأنو،عمرٍبعدهومنبزيدمررت:قولكضعفوهو

الجرحرفبينيفصللاكماالمجرور،وبينبينهيُفصَلفلاالجر،حرف

والمجرور.

فيالذبيجوابنهإبراهيمقصةذكرلماسبحانهاللّّهأنأيضًاعليهويدل

يإترَهِو!أَن!وَنَدَيخَهُلِقجَبِينِوَتَلَّاُوأَشلَمَا!الوفَلَمَّاَ:فقال(لصافات)اسورة

ألمُبِينُ!اَلُوَأتجَاَتؤاهَذَاإِنَّ!المحخِشِينَتجزِىءِانَّاكَذَلِكَيَأَألرُّءصَدَّقتَقَذ

نجزِىلِكَ!كَذَإِئرهِوَسَبَوعَكً!لأَخِرينَأفِىظَو!وَتَرتَجَاعَلتهِبحٍبِذِيخهوَفَدَ

مِّنَنَبيًّابِإِشعَقَ!ووَلمجشَّزَنهُ:قالثم!،ألمُؤمِخِينَعِبَادِنَاإِنَّهُوكَئ!ألمحخسِنِينَ

صبرهعلىلهشكرًالهاللّّهمنبشارةفهذه،.121-301:]الصافات!وألمحنهلِحِينَ

كالنصهوبل،الأولغيربهالمبشَّرأنفيجدًّاظاهروهذا.بهأمرماعلى

ماعلىالأبُصبرلماأي،نبوتهعلىوقعتالثانيةفالبشارة:قيلفان

.النبوةأعطاهبأنذلكعلىاللّّهجازاه،اللّهلأمرالولدُوأسلم،بهأُمِر

نبيًّا،يكونوأنه،ووجودهذاتهعلى:المجموععلىوقعتالبشارة:قيل

يمكنفلا.نبوتَهمقدِّرين)3(:أي،المقدَّرةالحالعلىنبيًّانصبولهذا

مجرىالجاريةالتابعةبالحالتخصثم،الأصلعلىتقعأنالبشارةإخراج

فوقوعهانبوتهعلىالبشارةوقعتإذابل.الكلاممنمحالهذا،الفضلة

.ص،جفيالعينبتشديدضبطكذا)1(

آخر".وجهمنالجرّيضعف":،عك2()

"مقدر".:ك،ع)3(
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.وأحرىأولىوجودهعلى

النحريومالقرابينجُعِلتولذلك،بمكةكانالذبحأنريبفلاوأيضًا

بشأنتذكيرًاالجمارورميوالمروةالصفابينالسعيجُعِلكمابها،

كانااللذانهماوأمهإسماعيلأنومعلوم.اللّهلذكروإقامةً،وأمهإسماعيل

الحرامبالبيتوزمانهالذبحمكاناتصلولهذا،وأمهإسحاقدونبمكة

حجِّتماممنبمكةالنحروكان،وإسماعيلإبراهيمبنائهفياشتركالذي

ولوومكانًا.زمانًاإسماعيلوابنهإبراهيميدعلى1()بناؤهكانالذيالبيت

القرابينلكانتعنهمتلقَّىومنالكنابأهل)2(يزعمكمابالشامالذبحكان

بمكة.لابالشاموالنحر

سلَّمَممنأحلملالأنه"حليمًا"،الذبيحسمَّىسبحانهادلّهفانوأيضًا

أَت!ك)هَل:فقال،"عليمًا"سماهإسحاقذكرولما.لربهطاعةًللذبحنفسَه

وط

مُّمكَرُوتَ!سَلَوقَؤمقَالَسَلَمافَقَالواْ!إِذدَخَلُواْعَلتهَإِتجرَهِواَلمحكرًمينَضَتفِعَدِيثُ

إسحاقوهذا28(2-4:]الذاريات!عَلِيوبِغُبَوٍوَلمجثَّرُ!)قَالُوألَاتَخَف:قالأنإلى

وأيضًا.السُّرِّيَّةفمنإسماعيلوأما؛بهالمبشَّرةوهي،امرأتهمنلأنهريببلا

وُلِدفإنه،إسماعيلبخلافوهذاالولد،منواليأسالكبرعلىبهبُشِّرافانهما

ذلك.قبل

إلىأحبُّالأولادبكرأنالبشريةالعادةأجرىسبحانهادلّّهفإنوأيضًا

قلبهمنشعبةًتعلَّقَلهووهبهالولدَاللّّهسأللماوإبراهيم،بعدهممنالوالدين

.ن،مبمنساقط""بناؤه(1)

.""زعم:،عكوفي."تزعم":ج2()
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توحيديقتضيمنصبوالخُلَّةخليلًا،اتخذهقدتعالىوادلّّه.بمحبته

شعبةًالولدُأخذفلمافيها.غيرهوبينبينهيشاركلاوأن،بالمحبةالمحبوب

بذبحفأمره،الخليلقلبمنتنزعهاالخُلَّةغيرةُجاءتالوالدقلبمن

الولدمحبةمنعندهأعظمادلّّهمحبةوكانتذبحهعلىأقدمفلما.المحبوب

ذإ،مصلحةالذبحفييبقفلم،المشاركةشوائبمنحيمئذالخُلَّةخلصت

المقصود،حصلوقد.النفسوتوطينالعزمفيهيإنماالمصلحةكانت

الرَّبِّمرادوحصلالرؤيا،الخليلوصدق،الذبيحوفُديالأمر،فنُسِخ

ولممولود،أولعندحصلإنماوالاختبارالامتحانهذاأنومعلوم.سبحانه

الاَخرالمولودعنديحصللمبل،الأولدونالاَخرالمولودفيليحصليكن

الظهور.غايةفيوهذا.بذبحهالأمريقتضيماالخُلَّةمزاحمةمن

،الغيرةأشدَّوابنهاهاجرمنغارتجم!الخليلامرأةسارةفانَّوأيضًا

،سارةغيرةُاشتدَّتأبوهوأحبَّهإسماعيلولدتفلما،جاريةًكانتفانها

مكة،أرضفيويُسكِنهماوابنها،هاجرعنهايُبعدأنسبحانهادلّهفأمره

يأمرهفكيفبها،ورأفتهرحمتهمنوهذا.الغيرة)2(حرارةسارةعن(1لتبرد)

لهارحمتهمعهذا؟بحالهالجاريةابنويدعابنها،يذبحأنهذابعدسبحانه

ابندونابنهابذبحهذابعديأمرفكيفلها؛وجبرهعنها،الضَّرَّةوإبعاد

السُّرِّيَّة،ولدبذبحأمَرَأناقتضت-سبحانه-البالغةحكمتهبل؟الجارية

لهاويظهر،رحمةًالغيرةقسوةُوتتبدَّلولدها،وعلىالسِّتُّعليهاترِقُّفحيمئذ

ولِمُريَ؛منهموابنهاهذهبيتًايضيعلاادلّهوأنوولدها،الجاريةهذهبركة

)1(ج،ك،ع،ن:"ليبرد".

لنصب.با"رةاحر":فيع(2)
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وابنها)1(هاجرصبرعاقبةَوأنَّ،الشدةبعدولطفهالكسر،بعدجبرهعبادَه

منإليهاَلتماإلىَآلتالولدلذبحوالتسليموالغربةوالوحدةالبعدعلى

إلىلهمومتعبَّدات،المؤمنينلعبادهمناسكأقدامهماومواطئآثارهماجعل

بعدعليهيمُنَّأن:خلقهمنرفعتهيريدفيمنتعالىسنتهوهذه.القيامةيوم

فِىأشتُفمعِفُواْألَّذِينَنَّمُنَّعَلَىاق)وَنرُيدُ:تعالىقال.وانكسارهوذلِّهاستضعافه

المحهِفَفحلُلِكَو)ذ51َ:لقصصا]!قتَرِثِينَوَتجعَلَهُوُآوَثحعَ!أَبِمَّةًلأَزضِىأ

.،4:]الجمعةآلمحطوِ!وألَّهُذُوآلفَفحلِلمجشَامَنيُؤسةِ

واخلاقه:وهديهع!ي!سيرتهمنالمقصودإلىولنرجع

وكان.الفيلعامكانمولدهوأن،مكةبجوفولد!أنهخلافولا

أهلنصارىكانواالفيلفأصحابوإلاوبيته،لنبيِّهادلّّهقدَّمهاتقدمةًالفيلأمر

)2(،أوثانعُبَّادكانوالأنهم،ذاكإذمكةأهلدينمنخيرًادينهموكان،كتاب

للنبيوتقدمةًإرهاصًافيه،للبشرصنعلانصرًاالكتابأهلعلىاللّهفنصرهم

.الحرامللبلدوتعظيمًامكة،منخرجالذي

توفيأوحمل،!لمج!اللّهورسولتوفيهل:اللّهعبدأبيهوفاةفيواختلف

والثاني:.حملءلمجوَوّادلّّهورسولتوفيأنهأصحُّهما:قولينعلى؟ولادتهبعد

أشهر)4(.بسبعةولادتهبعد)3(توفي

التصوير.فيقمنلوحتانسقطتهذابعد(1)

."لأوثانا":،عك(2)

"."أنةبزيادة"توفي"أنه:ع)3(

(2061/)"الأنفالروض"انظر:شهرًا.وعشرينبثمانية:وقيل.بشهرين:وقيل(4)

ذلك.غيروقيل(.41)ص"الفهومو"تلقيح
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المدينةمنمنصرَفَهابالأبواءوالمدينةمكةبينماتتأمهأنخلافولا

.(1)سنينسبعذاكإذيستكملولم،أخوالهزيارةمن

سنين.ثماننحو!اللّّهولرسولوتوفي.المطَّلبعبدجدُّهفكفله

2(.عشر):تل،ستّ:تل

سنةًعشرةثنتيبلغفلما.لهكفالتهواستمرَّت،طالبأبوعمُّهكفلهثم

رآهالخرجةهذهوفي.سنينتسعسنُّهكان:وقيل،الشامإلىعمُّهبهخرج

فبعثةاليهود،منعليةخوفًاالشامإلىبهيقدَمَلاأنعمَّهوأمرالراهببَحِيرا

)3(.المدينةإلئغلمانهبعضمععمُّه

الغلطمنوهوبلالًا.معهبعثأنهوغيره")4(الترمذي"كتابفيووقع

27(.)ص("جماعةابن"مختصرفيذلكفيالخلافانظر(1)

.""عشرة:ن،مب،عداجما2()

طبعةفيكما"مكة":صوابهسهووهو،القديمةوالطبعاتالأصولجميعفيكذا)3(

الرسالة.طبعةفيومنهاالققيالشيخ

والحاكم(79)8/والبزار376()69شيبةأبيابنوأخرجه362(،0)برقم(4)

الملقبغزوانبنالرحمنعبدبهتفرد24(.)2/""الدلائلفيوالبيهقي615()2/

فيليس":قالأنهالدوريالعباسعنالبيهقينقل.نكارةمتنهوفيأفراد،لةثقةبقَرَّاد،

وصححهوالبزار،الترمذيقالوبنحوه."،.قراد.غيربهيحدثمخلوقالدنيا

الناسسيدابنوقال."باطلوبعضهموضوعًا،"أظنه:بقولهالذهبيوتعقبهالحاكم

فيلهخرجمنإلاالحديثهذاإسنادفي"ليس55(:/1)الأثر""عيونفي

".نكارةمتنهففيذلكومع.،..الصحيح

كانوأينجدًّا؛منكرحديثوهو،..قراد،.به"تفردقائلًا:النكارةأوجهالذهبيوذكر

كانوأين،ونصفبسنتين!شًيرِراللّهرسولمنأصغرفانه؟سنينعشرابنكانبكر،أبو

-."..بعد.وُلِديكنولم،المبعثبعدإلايشترهلمبكرأبافإن؟الوقتهذافيبلال
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عمِّهمعيكنفلمكانوإنموجودًا،يكنلملعلهذاكإذبلالًافان،الواضح

وأرسل:يقلولم(،1(")"مسندهفيالحديثهذاالبزاروذكربكر.أبيمعولا

رجلًا.:قالولكنبلالًا،بكر)2(أبومعه

إلىفوصل،تجارةفيالشامإلىخرجسنةًوعشرينخمسًابلغفلما

تزوَّجها:وقيلخويلد.بنتخديجةرجوعهعقيبفتزوَّج،رجعثم،بُصْرَى

امرأةأولوهي)3(.أربعونوسنُّها؛وعشرونإحدى:وقيل،سنةًثلاثونولة

جبريلوأمرهغيرها،عليهاينكحولم،نسائهمنماتتامرأةوأولتزوجها،

ربِّها)4(.منالسلامعليهايقرأأن

فيةيتعبدحراءبغاريخلووكانلربِّه،والتعبدالخلوةإليةاللّّهحبَّبثم

أبغضشيءيكنفلم،قومهودينالأوثانإليهوبُغِّضتالعدد.ذواتالليالي

ذلك.منإليه

برسالته،اللّّهوأكرمه،النبوةنورُعليه()هأشرقأربعونلهكملفلما

.عبادهوبينبينهأمينهوجعله،بكرامتهواختصَّه،خلقهإلىوبعثه

المبعث،شهرفيواختُلِف)6(.الاثنينيومكانمبعثهأنخلافولا

.(1/305)"الإسلام"تاريخ:انظر

السابق.التخريجانظر79(،)8/(1)

"."طالب:"بكر"فوقنفيبعضهموكتب.الأصولفيكذا)2(

2(.64)2/"الأنف"الروض:انظر)3(

ا!ثكَئهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن2()432ومسلم)7974(البخاريأخرجه(4)

."است":ج،ص(5)

-ويوم،فيهوُلِدتُيوم))ذاك!به!رِو:النبيقال،الاثنينيومصومفيقتادةأبيلحديث)6(
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هذا،الفيلعاممنوأربعينإحدىسنةالأولربيعمنمضينلثمان:فقيل

تعالى:بقولههؤلاءواحتجَّ،رمضانفيذلككانبل:وقيل1(.الاكثرين)قول

أكرمهماولوأ:لواقا،581:لبقرةا]!وانُلمحغآلمحهِأُنزِلَلَّذِىَأشَفرُرَمَضَانَ!يو

الصَّرْصَرييحيىمنهمجماعةذهبهذاوإلى.القرآنعلتِهأنزلبنبوتهاللّه

ذوذيته:فيبدحيث

)2(رمضانفيمفالنبوةشمسُفأشرقتأربعونعليهوأتت

واحدةًجملةً)3(أنزله،رمضانفيالقرآنإنزالكانإنما:قالواوالأولون

()ْثلاثفيالوقائعبحسبمنجَّمًا)4(أنزلهثم،العزَّةبيتإلىالقدرليلةفي

سنةً)6(.وعشرين

وفرضوتعظيمهشأنهفي:أي!،انُآفغفِيهِ!وأنُزِلَ:طائفةوقالت

)7(.صومه

.(6211)مسلمأخرجه"،فيه-عليُّأنزلأو:-بُعِثتُ

قالكماالجمهورعند"والمشهور226(:)2/والرشاد"الهدى"سبلصاحبقال(1)

."...القيمابنُوعكَس...رمضانشهرفيبُعِث!ي!أنهحجروابنكثيرابنالحافظان

(.بتونسالوظنيةالكتبدارنسخةأ-/201)ق""ديوانه)2(

."إنزاله":ن،مب،ج،ص)3(

."أُنزِل":ن،مب،ج،ص(4)

أيضًا.جفيتاءبعضهمزادوقد"،"ثلاثة:عداجما5()

،2222/)والحاكم(0131)8""الكبرىفيالنسائيأخرجهفيماعباسابنقاله)6(

مختلفة،بألفاظرويوقد.بنحوه(4)79"والصفات"الأسماءفيوالبيهقي368(

.(4)9/""الفتحفيالحافظذكرها

.(1/871)المسير"و"زاد(061)صللمجاشعي"النكت":انظر)7(
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رجب.شهرفيالمبعثابتداءكان:وقيل

عديدةً:مراتبالوحيمنلةاللّهوكمَّل

رؤيايرىلافكان!ي!،وحيهمبدأوكانت،الصادقةالرؤيا1(:أحدها)

)2(.الصبحفلقمثلجاءتإلا

،يراهأنغيرمن)3(وقلبهرُوعهفيالملكيلقيهكانما:الثانيةالمرتبة

حتىنفستموتلنأنهرُوعيفينفَثالقدسروحَ))إنَّ:ع!ي!النبيقالكما

الرزقاستبطاءُيحملنَكمولا.الطلبفيوأجمِلوااللّهفاتقوارزقها،تستكمل

)4(."بطاعتهإلايُناللااللّهعندمافانَّاللّه،بمعصيةتطلبوهأنعلى

له.يقولماعنةيعيحتىفيخاطبهرجلًاالملَكُلهيتمثَّلكانأنه:الئالثة

أحيانًا.الصحابةيراهكانالمرتبةهذهوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

المؤلف.كتبفينظائروله،الأصولفيكذا

كأإددَّهُعَنهَا.عائشةحديثمن(061)ومسلم)3(البخاريأخرجه

".قلبه"وفي:ك،ع

الدنياأبيوابن(494)"الزهد"فيالسريبنوهناد35()473شيبةأبيابنأخرجه

وأبو(661)8/والطبراني(أطلسدار.طالدنياأبيابنموسوعة-19)""القناعةفي

طرقمنبخنحوها!كَتهُددَّهمسعودبناددّهعبدحديثمن27(1/)0""الحليةفينعيم

)875(،""العللفيالدارقطنيالانقطاعورجح،منقطعةوهي،مقالمنتخلولا

)2866(."الصحيحة"السلسلةينظر:576(.)5/""المطالبفيالحافظإليهوأشار

32(14)9323،حبانوابن2(41)4ماجهابنعندجابرحديثمنشاهدوله

ضعف.منتخلولاطرقمنوغيرهما

39()ص""الرسالةفيالشافعيأخرجهحنطببنالمطلبحديثمنآخروشاهد

عليه.شاكرأحمدالشيختعليقينظر.سنةًع!ي!روعهفيألقيماكونفيبهمحتجًا
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فيلتبس،عليهأشدَّهوكان،الجرسصلصلةمثلفييأتيهكانأنه:الرابعة

إنَّوحتَّى1(.البرد)الشديداليومفيعرقًاليتفصَّدجبينهإنَّحتَّىالملَكُبه

مرةًالوحيجاءهولقدراكبَها)2(.كانإذاالأرضإلىبهلَتبرُكراحلته

تَرُضُّها)3(.كادتحتىعليهفثقلت،ثابتبنزيدفخذعلىوفخذُه،كذلك

شاءماإليهفيوحيعليها،خُلِقالتيصورتهفيالملكَيرىأن:الخامسة

)4(.النجمسورةفيذلكالدّهذكركمامرتينلهوقعوهذا.يوحيهأنالدّه

فرضمنالمعراجليلةالسماواتقوقوهوإليهادلّّهأوحاهما:السادسة

وغيرها.الرنة

كلَّمكماملَك،واسطةبلاإليةمنةلةسبحانهاللّّهكلام:السابعة

وثبوتها،القرآنبنصقطعًالموسىثابتةهيالمرتبةوهذه،عمرانبنَموسى

)1(

)2(

)3(

)4(

وقد)2333(.ومسلم)2(البخاريعندعائشةحديثفيقبلهاوالتيالمرتبةهذه

3634()البخاريأخرجهاللَّهُ!كَئهُ،رَالكلبيدحيةصورةعلىاكأيلَّهُعَتفَارَسلمةأمرأته

الصحابة.منغيرهاورآه2(،154)ومسلم

"تفسيره"فيالرزاقعبدعندمرسلًاأبيهعنعروةبنهشامحديثفيكما

عنأبيةعنهشامعنوروي365(.)23/والطبري(العلميةالكتبدار357-)3/

لين،إسنادهمافيولكن5(،250/)والحاكم2()4868أحمدعندمسندًاعائشة

أشبة.والمرسل

اللَّةُ!كَتهُ.رَثابتبنزيدحديثمن4(295)2832،البخاريأخرجة

عزوجل:اللّهقولعناكأيلَّهُعَنهَارَعائشةسألأنهمسروقعن()177مسلمأخرج

؟،31:النجمأ!أخُرَىنَزلَةًاةُ)وَلقًذر،،23:]التكوير!ألضبِينِبِآلأُدقراُ)وَلقًذ

لم،جبريلهو"إنما:فقال!يوّ،اللّهرسولذلكعنسألالأمةهذهأولأنا:فقالت

."...المرتينهاتينغيرعليهاخلقالتيصورتهعلىأره
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.(الإسراء)1حديثفيهوع!يووّلنبينا

)3(.حجاببغيركفاحًاله)2(اللّّهتكليموهيثامنةً،مرتبةًبعضهمزادوقد

مسألةوهي.وتعالنيتباركربَّهرأى!ش!إنة:يقولمنمذهبعلىوهذا

عائشةمعكلّهمبلالصحابةجمهوركانوإن،والخلفالسلفبينخلاف

للصحابة.إجماعًا)4(الدارميسعيدبنعثمانحكاهكما

ع!ختاففيفصل

)5(:أقوالثلاثةعلىفيهاختلفوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حديثمن(461،017،631)ومسلم34(0471،9)3887،البخاريأخرجه

مالكبنأنسحديثومنجابر،حديثومن،صعصعةبنمالكعنمالكبنأنس

.المغازيفصلفيعليهالمؤلفكلاموسيأنيولاءً.ا!بتلَّهُعَنلا؛رَذرأبيعن

،ع.كمنساقط"له"

انظر:".السهيليروضمنذلكأخذالقيمابن"وكأنَّ:العراقيابنالدينوليقال

مناقشاتوفيهما(1/043)للزرقانيوشرحه(281-1/271)"اللدنية"المواهب

فيصورسبعفهذه":السهيليقال693(.)2/""الروض:وانظر.المراتبهذهعلى

".الجمعكهذاجمعهاأحدًاأرلمع!يررّمحمدعلىالوحينزولكيفية

الإسراءفصلفييأنيماوانظرالرشد(.ط738-)2/"المريسيعلى"النقضفي

أيمانفيو"التبيان22()ص"الإسلاميةالجيوش"اجتماعأيضًا:وانظر.والمعراج

.383()ص"القراَن

إحدىفيوجاء3(.69250-)صالمودود""تحفةفيحججهامعالمصنففصَّلها

الإسلاملشيخرأيتقد:قلت"هجر(:388-)3/كثيرلابن"والنهاية"البدايةنسخ

موضوعًا.بعضهاوجعلوضعَّفهاكلهاالسياقاتهذهفردَّذلك،فيمسألةتيميةابن

لهوعملالمطلبعبدجدُّهختنه،الغلمانتُختَنكماخُتِنإنماأنهوالصحيح:قال

".أعلموادلّّهقريشًا.عليهاجمعدعوة
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يصح،لاحديثذلكفيوروي1(.مسرورًا)مختونًاولدأنه:أحدها

هذاوليس،ثابتحديثفيهوليس)3(.""الموضوعاتفي)2(الفرجأبوذكره

مختونًا.يولدالناسمنكثيرًافإن،خواصِّهمن

صبيًّاختَنختَّانعنها:سئلتُمسألة:ادلّّهعبدلأبيقلت:المممونيوقال

يعيد،فلافوقإلىالحشفةنصفجاوزالختانكانإذا:قاليستقصِ؟فلم

دونالختانكانإذافأما.الختانارتفعغلظتوكلَّما؛تغلظالحشفةلأن

عليهيخافوقدجدًّا،شديدةالإعادةفإن:قلتيعيد.أنأرىفكنتالنصف

،مختونابنلهوُلِدرجلًاهاهنافانَّ:ليقالثم.أدريلا:فقال؟الإعادةمن

غمُّكفماالمؤنةَكفاكقدالدّهكانإذا:لهفقلتشديدًا،غمًّالذلكفاغتمَّ

)4(.انتهىبهذا؟

ببيتالمحدِّثالخليليعثمانبنمحمدالدّهعبدأبوصاحبناوحدَّثنا

ولدلمنيقولونوالناس(.يختنوه)ْلمأهلهوأن،كذلكولدأنهالمقدس

)6(.خرافاتهممنوهذاالقمر،ختنه:كذلك

السُّرَّة.مقطوع:يعني(1)

".الجوزي"بن:زيادةالمطبوعفي2()

"لا:وقال(،1/651)"المتناهيةفي"العللذكرهوقد."الموضوعات"فيأجدهلم)3(

".بهيصحلاالحديثهذاأنغيرمختونًا،ولدأنهشك

معص،عحاشيةوفين،مبمتنفيوردتإنما"انتهى...الميموني"وقالالعبارة4()

البرعبدلابن"التمهيد"منبعدفيمابكتابةالمصنفألحقةمماولعلها،صحعلامة

(1/20-6.)61

292(.)صالمودود""تحقةفيعنهالمصنفحكاه)5(

الأصبهاني-لحمزة"الفاخرةو"الدرة3(320-10)المودود"تحفة"ذلكفيانظر)6(
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حليمة.ظئرهعند)1(الملائكةقلبهشقَّيوم!رخُتِنأنه:الثانيالقول

مأدبةً،لةوصنع،سابعةيومختنهالمطلبعبدجدَّهأن:الثالثالقول

محمدًا.وسماه

غريب،مسندحديثالبابهذاوفيالبر)2(:عبدبنعمرأبوقالى

بنيحيىحدثنا،عيسىبنمحمدحدثناأحمد،بنمحمدبنأحمدحدثناه

بنالوليدحدثنا،العسقلانيالسَّريأبيبنمحمدحدثنا،العلافأيوب

نأ،عباسابنعن،عكرمةَعن،الخراسانيعطاءعن،شعيبعن،مسلم

قالمحمدًا.وسماهمأدبةً،لهوجعل،سابعهيوم!ي!النبيختنالمطلبعبد

الحديثأهلمنأحدعندأجدهفلمالحديثهذاطلبتُ:أيوببنيحى

السَّري)3(.أبيابنعندإلالقيتهممن

.(قلف)يللجوهر"لصحاحا"و(2/065)

وابن(1/551)"النبوةدلائل"فينعيموأبو(1582)""الأوسطفيالطبرانيأخرجه(1)

3(:40)صالمودود""تحفةفيالمؤلفقال(.014)3/"دمشق"تاريخفيعساكر

وجوهمنرويقدلمجيطقلبهالملكشقوحديث،بهيحتجمماالإسنادهذاليس"

هذافيإلاختنهجبريلأنمنهاشيءفيوليس!سًيط،النبيإلىمرفوعًامتعددة

"منكر".(:1/486)"الإسلام"تاريخفيالذهبيوقال،"غريبشاذفهو؛الحديث

مسندًاأجدهولم)،1/15)"الاستيعاب"وفي(1/21،6/23041)"التمهيد"في2()

أبووليّنه،معينابنوثَّقه،السريأبيبنمحمدبهتفردوقدالبر.عبدابنغيرعند

وقال358(.)26/"الكمالتهذيب"انظر:،الغلطكثير:عديابنوقال،حاتم

تستنكر".أحاديثهذا"لمحمد2(:44/)"الاعتدال"ميزانفيالذهبي

مع،عصحاشيةوفين،مبمتنفيوردتأيضًا"السري..عمر.أبوقال"العبارة)3(

السابقة.بالعبارةمتصلةعحاشيةفيأنهاغير،صحعلامة
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فيمصنَّفًاأحدهماصنَّففاضلينرجلينبينالمسألةهذهفيوقعوقد

وهو،زمامولالهاخطاملاالتيالأحاديثمنفيهوأجلبمختونًا،ولدأنه

فيهوبيَّن)2(،العديمبنالدينكمالعليهفنقضه)1(.طلحةبنالدينكمال

عنمغنيًاقاطبةًللعربالسنةهذهعموموكان،العربعادةعلىخُتِن!ي!أنه

أعلم.واللّّهفيها،معيَّنذقل

فصل

أرضعنهاللاتي!صأمهاففي

سلمةأبامعهوأرضعتأيامًاأرضعته،لهبأبيمولاةثُوَيبة:فمنهن

عمةمعهماوأرضعت،مسروحابنهابلبنالمخزوميالأسدعبدبناللّّهعبد

أعلم.فاللّهإسلامها،فيواختلف.المطلبعبدبنحمزة

وجُدامة)3(أنيسةأخياللّّهعبدابنهابلبنالسعديةحليمةأرضعتةثم

واختلف.السعديرفاعةبنالعزَّىعبدبنالحارثأولاد-الشَّيماءوهي-

أعلم.فاللّّه،الرضاعةمنأبويهإسلامفي

حجرابنذكر652(،)تالشافعيالقرشيسالمأبوطلحةبنمحمدالدينكمالهو(1)

جزء.فيكتابهأن98(/11)""الفتحفي

حجرابنذكره،"طلحةابنعلىالردفي"الملحةسمّاهجزءفي066سنةالمتو!نى)2(

3(.350-00)صالمودود""تحفةفيالمصنفمنهنقلوقدايضًا.

المصادربعضفيوردوكذا.تصحيفولعله،المعجمةبالذال""جذامة:الأصولفي)3(

بضموجُدامةالخاء،بكسر"خِذامة"ذكرواوإنما.عليهنصَّأحدًاأجدلمولكن

انظر:.والفاءالمعجمةوالذالالمهملةبالحاءوحُذافة،المهملةوالدالالجيم

.(5)صهللخشنيالسير("غريبو"(631)2/""الروض
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وكان،المطلبعبدبنالحارثبنسفيانأباعمهابنمعهوأرضعت

إسلامه.وحسنالفتحعامأسلمثم!يط،ادلّّهلرسولالعداوةشديد

أمُّهفأرضعتبكر،بنسعدبنيفيمسترضَعًاحمزةعمُّهوكان

من!ي!النبيرضيعحمزةفكان،حليمةأمِّهعندوهويومًا!ي!اللّّهرسولَ

السعدية.جهةومن،ثويبةجهةمن:وجهين

فصل

!وحواضنهفي

.كلاببنزهرةبنمنافعبدبنوهببنتآمنةأمُّه:فمنهن

كانتالرضاعةمنأختهوهيابنتها،والشيماء،وحليمة،ثويبة:ومنهن

،رداءهلها)1(فبسط،هوازنوفدفيعليهقدمتالتيوهيأمها.معتحضنه

لحقها.رعايةًعليهوأجلسها

أبيه،منورثهاوكان.الحبشيةبرَكةأيمنأمُّالجليلةالفاضلة:ومنهن

التيوهي.أسامةلهفولدت،حارثةبنزيدحِبِّهمنوزوَّجها.دايتهوكانت

أيمن،أميافقالا:تبكىِ،وهيلمجي!النبيموتبعدوعمربكرأبوعليهادخل

خيرادلّّهعندماأنلأعلمإني:قالت.لرسولهخيرادلّهعندفما؟يبكيكما

البكاء،علىفهيَّجتهماالسماء.خبرلانقطاعأبكيإنماوإني،لرسوله

فبَكَيا)2(.

(".)1(ك:"وبسط

اللَّةُ!عكَتهُ.رَأنسحديثمن2(4)54مسلمأخرجه)2(
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فصل

عليهأُنزِلماوأولىمبعثهفي

الرسل.تبعثولها:قيل.الكمالسنُّوهي،أربعينرأسعلىاللّّهبعثة

لافهذاسنةً،وثلاثونثلاثولهالسماءإلىرُفِعأنهالمسيحعنيُذكرماوأما

)1(.إليهالمصيريجبمتصلٌأثرٌبةيُعرَف

رؤيايرىلافكانالرؤيا،:النبوةأمرمنع!ي!اللّهرسولبهبدئماوأول

ثلاثالنبوةومدةأشهر،ستةذلكوكان:قيل.الصبحفَلَقمثلجاءتإلا

أعلم.واللّهجزءًا.وأربعينستةمنجزءمنها)2(الرؤيافهذه،سنةًوعشرون

وكانحراء،بغاروهوالملكفجاءه،بالنبوةسبحانهاللّّهأكرمهثم

،1:ههـ]العلقألَّذِىخَلَقَبِآشوِرَبّكَآفرَأ)عليهأنزلمافأول،فيهالخلوةيُحِبُّ

ألمحدَّزُّ!يَ!لَهُّاميعليهأنزلماأولجابر:وقالوالجمهور.)3(عائشةقولهذا

.(4،)1]المدثر:

:لوجوهعالشةقولوالصحيح

.ط"الراويلأخلاق"الجامعفيوالخطيب682()9""الأوسطفيالطبرانيأخرجه(1)

الخراسانييزيدبنصدقةالطبرانيطريقوفي.عباسابنقولمن)723(الرسالة

فيهاالتوريعنروايتهعبيد،بنيعلىالخطيبطريقوفي،الحديثمنكرضعيف

منها.وهذه،لين

.ن،مب،ع،كمنساقطمنها"")2(

فلقمثلجاءتإلارؤيايرىلا"كان:حديثضمنوهو63(،)صتخريجهتقدم)3(

.(الصبح

.(161)ومسلم(2294)البخاريأخرجه(4)
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شيئًا.ذلكقبليقرألمأنهفيصريح،"بقازئانا"ما:قولةأنّ:أحدها

فيقرأإذافإنهبالإنذار،الامرقبلالترتيبفيبالقراءةالأمرأنّ:الثاني

ثانيًا.قرأه(1ما)بإنذارثمأولًا،بالقراءةفأمره؛قرأهماأنذزنفسه

)يَأيَّهُاالقرآنمنعليهالدّهأنزلما"أول:وقولهجابرحديثأن:الثالث

بذلك.نفسهعنع!ي!خبرهعنأخبرتوعائشةجابر،قولأ!دَّئِّرُ!"

الملكنزولُتقدَّمقدأنهفيصريحبهاحتجَّالذيجابرحديثأن:الرابع

الملكفإذا،رأسي"فرفعتُ:قالفانهألمحدَّثِّرُ!و)يَأيَّهُانزولقبلأولًاعليه

اللّّهفأنزل؛دثِّرونيزمِّلوني،:فقلت،أهليإلىفرجعت.بحراءجاءنيالذي

بِاشوِ)آقرَأعليهأنزلبحراءجاءهالذيالملكأنأخبروقد.أ!دَّثِّرُ!")يَ!لَّهُا

روايته،فيوالحجة"المدثر")2(،نزولتأخُّرِعلىجابرحديثفدلَّ!.رَبّكَ

أعلم.واللّّه.رأيهفيلا

الدوةترتيبفيفر

.النبوة:الأولىالمرتبة:مراتبولها

الأقربين.عشيرتهإنذار:الثانية

قومه.إنذار:الثالثة

بالإنذارثم...قرأهبماأنذر":الفقيطبعةوفي.القديمةوالطبعاتالأصولفيكذا(1)

ولا،الإبلاع"الإنذار:)نذر(:""الصحاحفي.تنبيهدونكعادتهتصرَّفوقد،بما"

وجهعلىأبلغةأي"قرأهما"أنذر:المصنففقول"،التخويففيإلايكون

إبلاغة.:أي"قرأهمابإنذار"ثم:قولهوكذا.التخويف

المدثر".أيها"يا:ن،مب،،عك2()
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قاطبةً.العربوهم،قبلهمن1(نذير)أتاهمماقومٍإنذار:الرابعة

آخرإلىوالإنسالجنمندعوتهبلغتةمنجميعإنذار:الخامسة

الدهر.

عليهنزل)2(ثممستخفيًا.اللّّهإلىيدعوسنينثلاثذلكَبعد!فأقام

،عوةلدبا!علنفأ،،49:لحجرا]!لمحشرِكِينَأتُؤقَرُوَأغرِضعَنِبِمَا)فَآضهدغَ

فيلهمأُذِنحتىالمسلمينوعلىعليةالأمرُواشتدَّ.بالعداوةقومَهوجاهر

الهجرتين.

فصل

صل!أسمائهفي

أسماءبل،التعريفلمجرَّدمحضةًأعلامًاليست)3(نعوتٍأسماءُوكلها

.والكمالالمدحلهتوجببهقامتصفاتمنمشتقَّة

بينَّاهكماصريحًاالتوراةفيسُمِّيوبهأشهرها.وهومحمد،فمنها:

خيرعلىوالسلامالصلاةفضلفيالأفهام"جلاءكتابفيالواضحبالبرهان

فوائدهكثرةفيمثلهإلىنُسبَق)5(لممعناهفيفَرْدُكتابٌوهو")4(.الأنام

نذير"."من:نمب،ك،ع،()1

"أنزل".:ك،ع)2(

"أسماء".كلمةحذفواالتاليةالظبعاتوفي.الهنديةوالطبعةالأصولفيهكذا)3(

222(.2-1ه)ص(4)

ن،ص،جمنوالمثبت.مب،كفيأولهينقطولم.المطبوعفيوكذايُسبق"،":ع)5(

".الأفهامجلاء"فيلماموافق
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منوصحيحَها،عليهوالسلامالصلاةفيالواردةالأحاديثفيهبيَّنَّاوغزارتها،

هذاأسرارَثمشافيًا،بيانًاالعللمنمعلولهافيماوبيَّنَّاومعلولها،حسَنها

علمِهالصلاةمواطنَثموالفوائد،الحكممنعليهاشتملوماوشرفَهالدعاء

فيةالعلمأهلواختلافَمنها،الواجب1(مقدار)فيالكلامَثمومحالَّها،

)3(.وصفهفوقالكتابومَخْتزالمزيَّف)2(.وتزييفَالراجحوترجيحَ

عالمكلُّعليةيوافقبماصريحًا)4(محمدالتوراةفياسمةأنوالمقصود

.الكتابأهلمؤمنيمن

ذلكفيذكرناهلسرالمسيحبهسمَّاهالذيالاسموهوأحمد،:ومنها

)5(.الكتاب

لمتوكِّل.ا:ومنها

ونبيُّ،التوبةونبيُّ،والمقفِّي،والعاقبوالحاشر،،الماحي:ومنها

لأمين.وا،تحلفاوا،ونبيُّالملحمة،الرحمة

والقُثَم)6(،والنذير،والمبشِّر،الشاهد،الأسماء:بهذهويلتحق

التصوير.فيقمنسقطماانتهى(1)

موافقوهو؛ن،مب،ق،جمنأثبتماإلىفغُيِّرصفيكانوكذا"،"الزائف:،عك2()

."الأفهامجلاء"فيلما

.(4)ص!الأفهامجلاء"لكتابمقدمتةنصُّ"وصفه..فرد.كتاب"وهو:المصنفقول)3(

.""صريح:ص(4)

2(.52-422)ص(5)

.المطبوعفيوكذا.النساخبعضتصرفمنولعله،""القاسممتأخر:بخطقفي)6(
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وصاحب،آدمولدوسيدالمنير،والسراجاللّّه،وعبدالفتّال)1(،والضحوك

أسماءهلأنالأسماء،منذلكوغيرالمحمود؛المقاموصاحبالحمد،لواء

بينيفرَّقأنينبغيلكناسم؛وصفٍكلِّمنفلهمدحأوصافكانتإذا

الوصفوبيناسم،منةلهفيُشتقّعليةالغالبأوبةالمختصِّالوصف

يخصُّه.اسممنهلهيكونفلاالمشترك

"أنا:فقالأسماءً،نفسه!يوّادلّّهرسوللناسمَّى:مطعمبنجبيروقال

الذيالحاشروأناالكفر،بيادلّّهيمحوالذيالماحيوأناأحمد،وأنامحمد،

(")2(.نبيبعدهليسالذيوالعاقب،قدميعلىالناسُيُحشَر

:نوعانع!يوّوأسماؤه

وأحمد،كمحمد،)3(،الرسلمنغيرُهفيهيشرَكةلابهخاصّأحدهما:

الملحمة.ونبي،والمقفِّيوالعاقب)4(،والحاشر،

فهو،كمالهمنهلهولكنالرسلمنغيرهمعناهفيشرِكه)5(ما:والثاني

والمبشِّر،والشاهد،،وعبده،ونبيِّه،ادلّهكرسولأصلهدونبكمالهمختصّ

النصُّوسيأتيغيرهما،منأثبتماوالصواب،العطفواومع""والقتّال:ن،ك،ع(1)

عليه.

فيمدرجمسلمعندالعاقبوتفسير235(،)4ومسلم)3532(البخاريأخرجه)2(

الدلائل""فيالبيهقيأشاروقد.أخرىمرةالزهريقولومن،مرةالحديث

.الزهريكلاممنمدرجأنهإلى(1/531)

صح.علامةمعصحاشيةفيمستدركوهومب،،نمن"الرسل"من)3(

.ق،جمنقطسا"قبلعاوالحاشروا"(4)

."شة":،عك(5)
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الرحمة.ونبي،التوبةونبيوالنذير،

أسماؤهتجاوزتاسمأوصافهمنوصفٍكلِّمنلهجُعلإنوأمَّا

وفي.ذلكأمثالإلى،الرحيم،الرووف،المصدوق،كالصادق(،1المئين)

قاله.اسمألف!يووّوللنبيِّاسم،ألفَدلّهإنَّ)2(:الناسمنقالمنقالهذا

)4(.الأوصافومقصودهدِحْية)3(،بنالخطابأبو

فصل

!واسمائهمعانيشرحفي

الخصالكثيركانإذامحمَّد،فهوحُمِّدمنمفعولاسمفهومحمَّد،أما

الثلاثيمنمحمودًافانَّ،"محمود"منأبلغكانولذلك.عليهايحمدالتي

غيرُهيُحمَدمماأكثريُحمَدالذيفهو،للمبالغةالمضاعفمنومحمَّدٌالمجرَّد،

المحمودةالخصاللكثرة،التوراةفيبهسمِّي-أعلموادلّّه-ولهذاالبشر.من

منهم.يكونأنموسىتمنَّىحتى،التوراةفيوأمتهودينه)5(هوبهاوُصِفالتي

السهيليالقاسمأبيغلطوبيّنَا)7(،هناك)6(بشواهدهالمعنىهذاعلىأتيناوقد

تصحيف."،"المائتين:المطبوعةالنسخفي(1)

".الصوفية"بعضعن058()3/القراَن""أحكامفيالعربيابنالقاضينقله2()

يظهر.فيما"المصطفىأسماءفي"المستوفَى:كتابهفي)3(

استدركتوقد،ن،مبإلاالأصولمنهاخلت"الأوصاف...قالهذا"وفيالعبارة(4)

صح.علامةمعصحاشيةفي

تصحيف.أنةوالظاهر،"وذريتةوصف":وفيع،"وذريتةبها":ك(5)

.هد"بشوا":مب،ص(6)

2(.52-132)ص"الأفهام"جلاءكتابهفي:يعني)7(
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.(1أحمد)التوراةفياسمهوأن،بالعكسالأمرَجعلحيث

الحمد.منأيضًامشتقّالتفضيلأفعلزنةعلىاسمفهوأحمد،وأما

هو:طائفةفقالت؟مفعولأوفاعلبمعنىهوهلفيهالناساختلفوقد

الحامدينأحمد:فمعناهله،غيرهحمدِمنأكثرُدلّّهحمدُهأي،الفاعلبمعنى

الفاعل،فعلمنيصاغأنالتفضيلأفعلقياسبأنالقولهذاورجَّحوا.لربِّه

.المفعولعلىالواقعالفعلمنلا

باعتبارو،عمرٍمنأضرَبُزيدولازيدًا،أضرَبما:يقاللاولهذا:فالوا

قالوا:.ونحوهالخبزَ)2(،وآكَلَالماءَ،أشرَبَماولا:؛عليهالواقعالضرب

يقدَّرولهذا،اللازمالفعلمنيصاغانإنماالتعجبوفعلالتفضيلأفعللأن

المضمومفعُلإلىوالمكسورها)3(العينالمفتوحوفعِلفعَلمننقلُه

ما:كقولك،للتعديةفهمزته،المفعولإلىبالهمزةيعدَّىولهذا:قالوا.العين

المتعجَّبلأن:قالوا.وكرُمظرُفمنوأصلهماعمرا،وأكرمزيدًا،أظرف

.متعدٍّغيرفعلُهيكونأنفوجب،الأصلفيفاعلمنه

المفتوحفعَلمنمنقولفهولعمرو،زيدًاأضربمانحو:وأماقالوا:

قالوا:.بالهمزةهذهوالحالةعُدِّيثم،العينالمضمومفعُلإلى،)4(]العين

"فتحانظر:.عياضالقاضيذلكإلىسبقهوقد(451-2521/)""الروضانظر:(1)

.(555)6/"الباري

وفي.جفيكما"و"اَكله"أشربة"إلئبعضهمفغيَّره-الصوابوهو-صفيكانهكذا2()

و"للخبز"."للماء":نمب،،قوفي.للخبز"و""الماءَ":الهاءزيادةمعك،ع

الهندية.فيثبوتهامعبعدهاوماالميمنيةالطبعةفيواللامالألفحذفت)3(

صح.علامةمعالسطرتحتنفيزِيدالحاصرتينبينما)4(
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كانولولعمرو.زيدًاأضربما:فيقولون،باللاممجيئهمذلكعلىوالدليل

وإلى،بنفسهواحدإلىمتعدٍّلأنهعمرًا،زيدًاأضربما:لقيلتعدِّيهعلىباقيًا

إلىعدَّوهالتعديةبهمزةالمفعولإلىعدَّوهأنفلما؛التعديةبهمزةالاَخر

منإلايصاغانلاإنهماقالوا:أنلهمأوجبالذيهوفهذا.باللامالاخر

.المفعولعلىالواقعمنلا،الفاعلفعل

ومن،الفاعلفعلمنصوغهمايجوز:وقالوا،آخرونذلكفيونازعهم

تقول.جوازهعلىالأدلةأبينمنبهالسماعوكثرةُالمفعولعلىالواقع

ما:يقولونوكذلك.مشغولفهوشُغِلمنوهذابالشيء،أشغلهما:العرب

إلا.ليسمبنيُّللمفعول،مُولَعٌفهوبالشيءأُولِعَمنوهذابكذا،أولعه

هوإليُّ،أحبَّهما:ويقولون.بهأُعجِبَمنهوبكذا،أعجبهما:قولهموكذلك

وأمقَتَهإليُّ،أبغَضَهماوكذا:.لكمحبوبًاوكونه،المفعولفعلمنتعجُّب

إليَ.

له،أبغضنيما:تقولأنكوهي1(،)سيبويهذكرهامشهورةمسألةوهنا

والمحِبَّ،الكارهالمبغِضأنتكنتإذا:لهأمقتنيوما،لهأحبَّنيوما

وما،إليهأبغضنيما:وتقول.الفاعلفعلمنمتعجِّبًافتكونوالماقت)2(،

،المحبوبأوالممقوتالبغيضأنتكنتإذا:إليهأحبَّنيوما،إليهأمقتني

للفاعل،فهوباللامكانفما.المفعولعلىالواقعالفعلمنتعجُّبًافيكون

.للمفعولفهو"إلى"بكانوما

.(001-499/)""الكتابفي(1)

الماقت"."والمحب:،عك)2(
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اللامأنَّ-:أعلمواللّّه-علتهفييقالوالذيهذا،يعلِّلونلاالنحاةوأكثر

.باللام1(فيأني)لزيد،:فيقالهذا؟لمن:قولكنحو،المعنىفيللفاعلتكون

؟الكتابهذايصلمنإلى:تقول،المعنىفيللمفعولفتكون"إلى("وأما

الاختصاصأوللملكالأصلفياللامأنذلكوسرُّ.اللّّهعبدإلى:فيقول

يملكالذيللفاعليكونإنماوالاستحقاقُ)2(والملكُ،والاستحقاق

فهي)3(،الفعليقتضيهمامنتهىوالغاية،الغايةلانتهاء""إلىو؛وششحقُّ

الفعل.مقتضىتماملأنها،أليقبالمفعول

ء!ي!:النبيفيزهيربنكعبقول:المفعولفعلمنالتعجبومن

ومقتولُمحبوس!إنكوقيلأكلِّمةإذعنديأخوَفُفلَهْوَ

غِيلُ)4(دونَهغِيلٌعَثَّرَببطنِمُخْدَرُهالأرضِبثَراءِضيغَمٍمن

يأني.فيما"فيقول"وفيهنا،عكفيالمضارعحرفينقطولم."فتأني":ن(1)

الهندية.الطبعةعداالكتابطبعاتمنساقط"والاستحقاقوالملك"2()

خطأ.ولعله،فهو""بالفعل:جوفي."فهو":مب)3(

""المقربفيعصفورابنأنشدهماوكذا،الأصولفيالبيتانورداللفظبهذا(4)

"بنراءروايةأجدولم(،1/577)"الزجاجيلجملو"شرحه72(71-/1)

ابن"سيرةفيكما"الأرض"بضَراء:منهاروايةوأقربآخر.موضعفي"الأرض

"الأرضثراء"أما.الواديفيالملتفّالشجر:والضَّرَاء(،215-115)2/"هشام

انظر:.البصريينوبعضالكوفيونأجازهوقدالمقصور،مدِّمنفلعلههناجاءكما

غيرالمطبوعةالنسخفيالثانيالبيتوصدر38(.)صعصفورلابنالشعر""ضرائر

الهندية:الطبعة

مسكنُهالأُسْدِلُيوثِمنخادرٍمن

-هشاملابن"كعبقصيدة"شرحفيالروايةوهذه،الناشرينبعضمنتصرُّفوذلك
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قولهم:وكذلك.خافمنلا،مخوففهوخِيفَمنهاهنا،ف"أخوف"

وافقهم.ومنالكوفيينمذهبهذا.مجنونفهوجُنَّمنزيدًا،أجَنَّما

القواعد،بهتشوَّشفلا،عليهيعوَّللاشاذّهذاكلُّ:البصريونقال

.المسموععلىمنهالاقتصارويجب

الشذوذ،علىحملهيمنعونثرًانظمًاكلامهمفيهذاكثرة:الكوفيونقال

لذلك.مخالفغيروهذا،كلامهمومطَّرِدَاستعمالَهمخالفماالشاذَّلأنَّ

عليه.دليللافتحكُّمْفَعُلَ،إلىونقلَهالفعللزومَتقديركموأماقالوا:

ذهبتمكمافيهاالأمرفليس،آخرهإلىبالهمزةالتعديةمنبهتمسَّكتموما

معنىعلىللدلالةهيوإنما،للتعديةليستالبناءهذافيوالهمزة.إليه

الافتعالوتاء،وواوهمفعولوميمفاعلكألف،فقطوالتفضيلالتعجب

منلحقهمالبيان،الثلاثيالفعلتلحقالتيالزوائدمنونحوها،والمطاوعة

الفعل.تعديةلا،الهمزةلهذهالجالبالسببهووهذا.مجرَّدهعلىالزيادة

نأيجوزبالهمزةتعدَّىالذيالفعلأنهذاعلىيدلوالذي:قالوا

وأقمته،بهوقمتوأجلستهبهجلستنحو:،والتضعيفالجربحرفيعدَّى

المجرَّدة.للتعديةليستأنهافعُلِمغيرُها،الهمزةمقامَيقوملاوهنا.ونظائره

علىيُجمَعولا،بهوأحسِنْبهأكرِمْنحو:التعديةباءَتجامعفإنهاوأيضًا،

مُعَدِّيين.بينالفعل

منوهذا،للثيابوأكساه،للدراهمأعطاهما:يقولونفإنهموأيضًا

بشرح"ديوانهفيالبيتينوانظر0وغيرهما)خدر("و"اللسانالميمنية(ط76-)ص

.أخرىبرواية2(1)ص"السكري
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ثم،تناوَلَإذاعطُو:إلىنقلةتقديريصحولا،المتعدِّيو"كسا("("أعطى"

إعطائه،منوقحإنماالتعجبفإن،المعنىلفساد،التعديةهمزةعليهأدخلتَ

والتفضيل،التعجبهمزةفيةالتيوالهمزة،تناولةوهوعَطْوِهمنلا

للتعدية.هي:يقالأنيصحفلا،فعلهفيالتيهمزتهوحذفت

؛آخرهإلىلزيد،أضربةمانحو:فيباللامعُدِّيإنه:قولكموأما:قالوا

لهتقويةًبهاأُنيوإنما،الفعللزوممنذكرتملماليسهاهناباللامفالإتيانُ

سَنَنعنجمهاخرجواحدةًطريقةًوألزم،التصرفمنبمنعهضعفلما

تقدُّمعندبهايقوَّىكماباللامفقُوِّي،وعملةاقتضائةعنفضعف،الأفعال

فرعيته.وعند،عليةمعمولة

1(.)تراهكماالراجحهوالمذهبوهذا

أحمدُ:الأولينقولعلىأحمد""تقدير:فنقولالمقصود،إلئفلنرجع

فيكونيُحمَد،بأنوأولاهمالناسأحقُّهؤلاء:قولوعلى،لربِّهالنَّاس

التيالخصالكثيرهومحمَّدًاأنبينهماالفرقأنإلا،المعنىفي!"محمَّد"

فيفمحمَّدغيرُه،يُحمَدماأفضلَيُحمَدالذيهوأحمدوعليها،يُحمَد

ماأكثرَالحمدمنفيستحِقُّ؛والكيفيةالصفةفيوأحمد،والكميةالكثرة

حمدٍوأفضلَحمدٍأكثرَفيُحمَدغيرُه،يستحِقّمماوأفضلَغيرُه،يستحِقُّ

وأكملمدحهفيأبلغوهذا،المفعولعلىواقعانفالاسمانالبشرُ.حُمِدَه

معنًى.

نقلهاولَّاد،بنالعباسوأبيالنحاسجعفرأبيبينمناظرةالمسألةفيوقعتوقد(1)

586(.-2566/)"السعادة"سفرفيالسخاوي

08



كان!لمج!فإنهالحمد،كثير:أي،"الحمَّاد"لسُمِّيالفاعلمعنىأرلدولو

لكانلربِّهحمدهباعتبار"أحمد"اسمهكانفلو.لربِّهحمدًاالخلقأكثر

أمته.بذلكسُمِّيتكما"الحمَّاد"بةالأولى

المحمودةوخصائلهأخلاقهمناشتُقَّاإنماالاسمينهذينفانوأيضًا:

أهلُيحمدهالذيفهوو"أحمد"."محمَّدًا"يسمَّىأناستحَقَّلأجلهاالتي

التيالمحمودةخصائلهلكثرة،والاَخرةالدنياوأهلُالأرضوأهلُالسماء

المُحْصِين.وإحصاءَالعادِّينعد1َّ()تفوت

وإنما!لمجر)2(،عليهوالسلامالصلاةكتابفيالمعنىهذاأشبعناوقد

همته.وتفرُّقُ،قلبهوتشتتُالمسافر،حالةيسيرةًاقتضتهاكلماتهاهناذكرنا

التكلان.وعليه،المستعانوباللّّه

عمروبنادلّّهعبدعن)3("البخاري"صحيجففي،المتوكلاسموأما

ورسولي،عبدي،اللّهرسول))محمد:!ك!يمّالنبيصفةالتوراةفيقرأت:قال

ولا،بالأسواق)4(سخَّابٍولا،غليظٍولابفأليس،""المتوكِّلسمَّيتُك

الملةبهأقيمحتىأقبضهولن،ويصفحيعفوبل،السيئةبالسيئةيجزي

لأنه؛الاسمبهذاالناسأحقُّع!ذ!وهو."اللّهإلاإلهلا:يقولوابأنالعَوجاءَ،

غيرُه.فيهيشرَكْهلمتوكُّلًاالدينإقامةفياللّّهعلىتوكَّلَ

غيرهما.منأثبتما2(13)ص"الأفهام"جلاءوفي،""تفوق:،عك(1)

يسير.باختلافمنةمنقولكلهالبحثفهذا2(،13-)183"الأفهام"جلاء:يعني2()

عنصادرولعله،بالمعنىالحديثصدرذكروالمؤلف(،521،24838)برقم)3(

(.قلعجي.ط375-373،/1)للبيهقي"النبوة"دلائل

"."صخَّاب:،جص(4)
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حديثفيفُسِّرتفقد؛والعاقب،والمقفيوالحاشر،،الماحيوأما

منبأحدالكفريُمحَولمالكفر.بهادلّّهمحاالذي:فالماحي.مطعمبنجبير

منبقاياإلاكفاركلُّهمالأرضوأهلُبُعِثفإنه!يوّ،بالنبيمُحِيماالخلق

ونصارى،عليهممغضوبويهود،أوثانعُبَّادبينماوهم1(،)الأرضأهل

وعُبَّاد،الكواكبعُبَّادوبينمعادًا،ولاربًّايعرفونلادهريةوصابئة،ضالين

سبحانهادلّهفمحابها؛يُقرُّونولاالأنبياء،شرائعيعرفونلاوفلاسفةالنار،

والنهار،الليلبلغمادينُهوبلخدين،كلِّعلىادلّهدينُظهرحتىذلكبرسوله

الأقطار.فيالشمسمسيرَدعوتهوسازت

علىالناسُيُحشَرالذيفهو،والجمعالضَّمُّهوفالحشرالحاشر،وأما

.الناسليحشُربُعِثفكأنه،قدمه

هوالعاقبفإن.نبيبعدهفليسالأنبياء،عقيبجاءالذي:والعاقب

عقَبأي،الإطلاقعلى""العاقبسُمِّيولهذا،الخاتمبمنزلةفهوالاَخر،

بعقبهم.جاءالأنبياءَ:

)2(،الرسلمنتقدَّمهمنآثارعلىقفَّىالذيوهو،فكذلكالمقفِّيوأما

القفو،منمشتقةاللفظةوهذه.الرسلمنسبقهمنآثارعلىبهادلّّهفقفَّى

فالمقفِّي:،البيتوقافية،الرأسقافية:ومنه.عنهتأخَّرإذا:يقفوهقفاه:يقال

واَخرهم.خاتمهمفكان،الرسلمنقبلهمَنقفاالذي

الهنديةالطبعةفيكما"الكتاب"اهل:صوابةسهووهو،الاصولجميعفيكذا(1)

مسلم""صحيحفيالمجاشعيحماربنعياضحديثفيذلكوردوقدوغيرها.

.)2865(

أشبة.وهو،الهنديةالطبعةعداماالمطبوعةالنسخفي"الرسل"منحذف)2(
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فتاب،الأرضأهلعلىالتوبةبابَبةاللّّهفتحالذيفهو،التوبةنبيُّوأما

الخلقأكثر!ي!وكان.قبلهالأرضلأهلمثلهايحصللمتوبةًعليهمبهاللّه

"ربِّ:مرةمائةالواحدالمجلسفيله(1يعُدُّون)كانواحتى،وتوبةًاستغفارًا

أيها"يا:يقولوكان)2(.الغفور"التوابأنتإنكعليَّ،وتُبْلي،اغفر

)3(."مرةمائةالبومفياللّّهإلىأتوبفإني،ربَبكمإلئتوبواالناس

وأسهلقبولًا،وأسرع،الأممسائرتوبةمنأكملأمتهتوبةوكذلك

بنيتوبةمنكانحتىالأشياء،أصعبمنقبلهممنتوبةوكانتتناولًا.

ادلّّهعلىفلكرامتهاالأمةهذهوأما.نفوسهمقتلُالعجلعبادةمنإسرائيل

.والإقلاعالندمتوبتهاجعل

نبيُّيجاهدفلم،اللّهأعداءبجهادبُعِثالذيفهو،الملحمةنبيُّوأما

وقعتالتيالكباروالملاحم)4(.وأمته!اددّهرسولُجاهدماقطُّوأمتُه

فيالكفاريقتلونأمتهفان،قبلهمثلُهايُعهَدلمالكفاروبينأمتهبينوتقح

تفعلهلمماالملاحممنبهموأوقعواالأعصار،تعاقبعلىالأرضأقطار

سواهم.أمة

أهلَبهفرحم،للعالمينرحمةًاللّهأرسلهالذيفهو،الرحمةنبيُّوأما

يعدُّوا".":ن،مبعداما(1)

داودوأبو6(1)8المفرد"الأدب"فيوالبخاري(472،4535)6أحمدأخرجه2()

ماجةوابن(1201،02201)9""الكبرىفيوالنسائي343(4)والترمذي(151)6

)279(.حبانوابنالترمذيصححهاَ!دلَّةُعَئ!ا.رَعمرابنحديثمن381(،4)

آ!دلَّةُعَت!.رَعمرابنحديثمن27(20)مسلمأخرجه)3(

.صفي""وأمتةيردلم(4)
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منالأوفرالنصيبفنالوا1()المؤمنونأما.وكافرهممؤمنهمكلَّهمالأرض

،وعهدهحبلهوتحتظلِّهفيعاشوامنهمالكتابفأهلالكفار،وأما.الرحمة

الحياةمنوأراحوهالنار،إلىبهعجَّلوا)2(فانهوأمتههومنهمقتلهمنوأما

.الآخرةفيالعذابشدةإلابهايزدادلاالتيالطويلة

وفتحَمُرْتَجًا،كانأنبعدالهدىبابَبهادلّهفتحالذيفهو،الفاتحوأما

الكفر،أمصارَبهوفتح،الغُلْفَوالقلوبَالصُّمَّوالاَذانَالعُمْيَالأعينَبه

بهففتح=الصالحوالعملالنافعالعلمطرقَبهوفتح،الجنةأبوابَبهوفتح

والامصار.والأبصار،والأسماعوالقلوب،والآخرةالدنيا

وحيهعلىادلّّهأمينفهو،الاسمبهذاالعالمينأحقُّفهو،الأمينوأما

يسمُّونهكانواولهذا.الأرضفيمنوأمينالسماء،فيمنأمينوهوودينه،

"."الأمينالنبوةقبل

الآخر،عنأحدُهماينفردلامزدوجانفاسمانالقتَّال،الضحوكوأما

،فظٍّولاغضوبولامقطِّبولاعابسغيرالمؤمنينوجوهفيضحوكفانه

لائم.لومةفيهمتأخذهلاادلّّهلأعداءفتَّال

عصاهلمنالمنذروالنذير،بالثوابأطاعةلمنالمبشِّرفهوالبشير،وأما

.بالعقاب

عَتدُلمحاقَامَ)وَأَنَّيُ:قولهمنها،مواضعفيكتابهفي(""عبدهادلّّهسمَّاهوقد

،،1:نقالفرا]ء!عَلَطعَتدأتفُزقَانَنَزَّلَاَلّذَىلخارَكَ):وقوله،،91:لجنا]يَذعُ!!أللَّهِ

."لمؤمنينا":ص(1)

"."فانهم:نوفي.قتلوهالذييعني)2(
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عَلَأنَزَّتجَا!ارَيف!نتُؤفِىن!1)،(01:لنجماأ!هوأَؤحمَ!مَاَءتَجدإِلَنفَأَؤحمَ!!ي

.،32:لبقرةا]!هونَاعَتدِ

!يوّ."آدمولدسيد"أنا:قالأنه(1)""الصحيحفيعنهوثبت

)سِ!إجًاالشمسوسمَّى،،46:]الأحزاب!)دمِ!إجًامُّيَرَاادلّهوسمَّاه

"الوهَّاح"بخلاف،إحراقغيرمنيُنِيرالذيهووالمنير:(،13النبأ:أ!هووَهَّاجًا

وتوهُّح.إحراقنوعفيةفإنَّ

فصل

والثانيةالأولى)2(الهجرةذكرفي

إياهم،وفتنتهملهمأذاهماشتدَّالكفارمنهموخافالمسلمونكثرلما

يُظلَملامَلِكًابها"إنَّ:وقال،الحبشةإلىالهجرةفي!يوّاللّّهرسولُلهمفأذِن

منهم،نسوةوأربعرجلًاعشراثناالمسلمينمنفهاجر)3(."عندهالناسُ

فيبالحبشةفأقاموا؛رقيةزوجتهومعهخرح،منأولوهو،عفانبنعثمان

اللَّةُ!صكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)2278(مسلم(1)

فيكقولهالمؤلفلأسلوبلموافقتهغيرهافيماوأثبت،""الهجرتين:نمب،،ع،ك)2(

"بالمرة374(:2/)وفية،"والثانيالأولالقسمفمثال"5(:/4)"الموقعين"أعلام

"التبيان"وفي."والثانيةالأولى"فالصورة(:4/274)وفيه،"والثانيةالأولى

الأول"للنبي(:44561/)الفوائد""بدائعوفي."والثانيالأول"الشرط35(:1)ص

".والثانيالأول!"القدر(:1811)3/"السعادةدار"مفتاحوفي."والثاني

سلمة.أمحديثمناللّه(حميدمحمد.ط-491)ص"السيرة"فيإسحاقابنرواه)3(

32(.1/1)"هشامابن"سيرةوانظر:
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إلىفرجعواكذبًا،الخبرهذاوكان،أسلمتقريشًاأنفبلغهمجوار،أحسن

جماعة،ودخل.رجعمنمنهمرجعكانمماأشدُّالأمرأنبلغهمفلما.مكة

مسعود.بنادلّّهعبددخلممنوكانشديدًا،أذًىقرينرمنفلقوا

ثلاثةالرجالمنفهاجر.الحبشةإلىثانيًاالهجرةفيلهمأذنثم

عشرةثمانالنساءومن،فيهيُشَكُّفإنهعمار،فيهمكانإنرجلًا،1()وثمانون

فأرسلواقريشًا،ذلكوبلغ.حالأحسنعلىالنجاشيعندوأقاموا،امرأةً

فيكيدهماللّّهفردَّ،النجاشيعندليكيدوهم،جماعةفي)2(العاصبنعمرو

نحورهم.

أبيشِعبالشِّعبفيبيتهوأهلَفحصروه!،اللّّهلرسولأذاهمفاشتدَّ

سنةً،وأربعونتسعولهالحصرمنوخرج.سنتين:وقيل،سنينثلاثطالب

سنةً.وأربعونثمانوقيل

سنةً.وثمانونسبعوله،طالبأبوعمُّهماتبأشهرذلكوبعد

)3(.عباسبنادلّّهعبدوُلِدالشِّعبوفي

قلم.سبق"،"وثلاثون:،عك(1)

طبعةفيصحِّحوقد"المخزوميالزبيربناللّه"وعبد:بعدهالقديمةالطبعاتفي)2(

لمالزيادةهذهولكن،""المخزوميحذفمع"ربيعةابيبناللّه"عبدإلىالرسالة

.الأصولفيترد

وهوسنة("،وثمانونسبعولة،طالبأبوعمُّهذلكبعدمات"ثم:ص،جفيبعده)3(

ولادةذكرفيالمعترضةبالجملةالسياقاختلالالتكرارسببولعلمكرر.

الجملةتردولم.طالبأبيموتعلىمرتَّب""فنالتقولهفإن،عباسبناللّهعبد

مب.فيالمذكورة
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بيسير،ذلكبعدخديجةماتتثمشديدًا.أذًى1(الكفارُ)منهفنالت

ادلّّه،إلىيدعوحارثةبنوزيدهوالطائفإلىفخرج.لهالكفارأذىفاشتدَّ

سِماطَين،لهوقاموا،وأخرجوه،وآذوه،يجيبوهفلمأيامًا،بهوأقام

راجعًا!ادلّّهرسولعنهمفانصرف؛كعبيهأدْمَواحتىبالحجارةفرجموه

مكة.إلى

أيضًاطريقهوفي.وصدَّقه،بهفامن،النصرانيعدَّاسًالقيطريقهوفي

القرآنفاستمعوانَصيبِين،أهلمنسبعةٌالجنمننفرٌإليهصُرِفبنخلةَ

.سلمواوأ

علىيُطبِقَوأنبطاعتهيأمرهالجبالملَكَإليهاددّهأرسلتلكطريقهوفي

نااللّّهلعلبهم،أستأني"بل:فقالأراد،إن-جبلاهاوهما-مكةأخشَبَيقومه

)2(.شيئًا"بهيشركلايعبدهمنأصلابهممنيُخرج

ضعفَأشكوإليك"اللهمالمشهور:الدعاءبذلكدعاطريقهوفي

.عديلنحوارالمطعمفيمكةدخلثم.الحديث)4(.".)3(.""
0ص0ني

منه".الكفار"فنال:مب(1)

اكأيلَّةُعَنهَارَعائشةحديثمنوغيرهما()5917ومسلم3231()البخاريأخرجه2()

قصةفيهوبهم"أستأني"بل:اللفظوأما،."..مناللّّهيخرجأنأرجو"بل:بلفظ

وتنحيةذهبًاالصفاتحويلمكةأهلسؤالفيعباسبناللّهعبدحديثمنأخرى

الأستار(كشف-222)5والبزاز)2333(أحمدأخرجهليزدرعوا،عنهمالجبال

الضياءواختاره362(2/)الحاكمصححه(،11)266""الكبرىفيوالنسائي

(01/،970.)8

".حيلتي"وقلة:زيادةن،مب،ع،كفي)3(

كعب-بنمحمدعنزيادبنيزيدعن(هشامابنسيرة-1/042)إسحاقابنرواه4()
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فوقإلىبهعُرِجثم،الأقصىالمسجدإلىوروحهبجسدهأُسْرِيثم

ذلكوكان.الصلواتعليهوفرض،فخاطبهوجل،عزاللّّهإلى)1(السماوات

.الأقوالأصحُّهذا.واحدةًمرةً

منامًا.ذلككان:وقيل

منامًا.ولايقظةً:يقالولا،بهأُسْري:يقالبل:وقيل

منامًا.السماءوإلى،يقظةًالمقدسبيتإلىالإسراءكان:وقيل

منامًا.ومرةًيقظةًمرةًمرتينالإسراءكان:وقيل

.مراتثلاثبهأسريبل:وقيل

أنَّ)2(شريكحديثفيوقعماوأما.بالاتفاقالمبعثبعدذلكوكان

وسوء)3(الثمانيةشريكأغلاطمنعُدَّممافهذاإلية،يوحىأنقبلكانذلك

وأما.الوحيقبلالمنامإسراءكانهذاإن:وقيلالإسراء.لحديثحفظه

بنإسحاقبنمحمدترجمةفي(""الكاملفيعديابنأيضًاورواهمرسلًا.القرظي

وفي(41/913،041و73/)13الكبير""المعجمفيوالطبراني(46)9/يسار

بنجعفربناددّهعبدحديثمن(181)9/المقدسيوالضياء(1)360"الدعاء"

"السلسلة:وانظر.عنعنهقدإسحاقبنمحمدأنإلاثقاتإسنادهرجال.طالبأبي

93(.)3/بطولهأخرىمرةوسيأني.2()339"الضعيفة

".وروحة"بجسده:الهنديةالطبعةعداماالمطبوعةالنسخفيبعدهزيد(1)

لفظهدونإسناده262(/621)مسلموساق75(،367417،)البخاريأخرجه2()

فصولفيالمؤلفعندذكرهوسيأني."ونقصوزادوأخر،شيئًافيه"وقدم:وقال

.(13/084بعدها،وما36)7/"الباري"فتح:وانظر(.05)3/والإسراءالمعراج

تحريف.،"وهو":متأخر()بخطق،ج)3(
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بالوحيوليسمقيَّد،هاهناالوحيبل:وقيل.النبوةفبعداليقظةإسراء

الإسراء،شأنفيإليهيوحىأنقبلوالمراد:،النبوةمبدأهو)1(الذيالمطلق

أعلم.واللّه.إعلامتقدُّمغيرمنفجأةًبهفأسري

عليهمنفسهويعرض،تعالىاللّهإلىالقبائليدعوأقاممابمكة!ي!فأقام

لهيستجبفلم.الجنةولهمربِّهرسالةيبلِّغحتىيُؤْوُوهأنموسمكلِّفي

نبيِّه،ونصرَ،دينهإظهارادلّهأرادفلماللائصار.كرامةًذلكادلّهوذَخَر،قبيلة

لِماالأنصارإلىساقه=أعدائهمنوالانتقام،كلمتهوإعلاء،وعدهوإنجاز

يحلقونوهم،ثمانية:وقيلستة،منهمنفرإلىفانتهى،الكرامةمنبهمأراد

وقرأ،الدّهإلىودعاهم،إليهمفجلس،الموسمفيمنًىعقبةعندرؤوسهم

قومهمفدعوا،المدينةإلىورجعوا،ورسولهللّّهفاستجابوا،القراَنعليهم

منذكروفيهاإلاالأنصاردورمنداريبقولم،فيهمفشاحتىالإسلامإلى

زُرَيق.بنيمسجدبالمدينةالقراَنفيهقرئمسجدفأول!ي!؛اللّهرسول

منمنهمخمسةالأنصار،منرجلًاعشراثناالقابلالعامفيمكةقدمثم

انصرفواثم،العقبةعندالنساءبيعةعلى"!يمّاللّهرسولفبايعوا،الأولينالستة

المدينة.إلى

أهلوهم،وامرأتانرجلًاوسبعونثلاثةمنهمالقابلالعامفيعليهفقدِم

نساءهممنهيمنعونممايمنعوهأنعلىء!يوِوّاللّهرسولفبايعوا،الأخيرةالعقبة

منهمع!ي!اللّّهرسولواختار.إليهموأصحابههوويرحل،وأنفسهموأبناءهم

المدينةإلىالهجرةفيلأصحابهجيطاللّهرسولوأذننقيبًا.عشراثني

مقحم."قبل"ولفظقبل"،هو":ص(1)
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الأسدعبدبنسلمةأبو:قيلفيماأولهممتسلِّلين،أرسالًافخرجوا

دورهم،فيالأنصارعلىفقدِمواعمير.بنمصعبوقيل،المخزومي

بالمدينة.الإسلاموفشا،ونصروهم،فآووهم

شهرفيالاثنينيوممكةمنفخرج،الهجرةفي!ي!لرسولهاللّّهأذنثم

بكرأبوومعه،سنةًوخمسونثلاثذاكإذوله-صفرفيوقيل-الأولربيع

الأُريقطبنادلّهعبدودليلهمبكر،أبيمولىفهيرةبنوعامر،الصديق

طريقعلىأخذاثمثلاثًا.فيه1(وأقاما)بكر،وأبوهوثورغارفدخل.الليثي

الساحل.

منخلتليلةًعشرةلاثنتيالاثنينيوموذلكالمدينةإلىانتهوافلما

بنيعلىالمدينةأعلىفيبقباء-نزل)2(ذلكغيروقيل-الأولربيعشهر

خيثمة،بنسعدعلى:وقيل.الهِدْمبنكلثومعلىونزل،عوفبنعمرو

قباء.مسجدوأسَّس!يومًا،عشرأربعةعندهمفأقامأشهر.والأول

فيمنبهمفجمَّع،سالمبنيفيالجمعةفأدركته،الجمعةيومخرجثم

مائة.وهمالمسلمينمنمعهكان

عليهم،النزولفييكلِّمونهالناسوجعلوسار.،ناقتهركبثم

.()4"مامورةفإنهاسبيلها"خفِّوا:فيقول،الناقة)3(بخطامويأخذون

."ماقافأ":ن،ق،ج(1)

."فنزل":ج،ص(2)

أثبت.ماإلىبعضهمفغيَّره،فيعكانوكذا"،خطام":ك)3(

"النبوةو"دلائل(،1/494،594)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنذكره(4)

في-"الكامل"فيعديابنأخرجهكماعمرابنحديثمنرويوقد5(.40)2/
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بنيمنغلامينوسهيللسهلمربدًاوكان،اليوممسجدهعندفبركت

المربدموضعمسجدهبنىثم.الأنصاريأيوبأبيعلىعنهافنزلالنجار،

إلىأزواجهومساكن(1مساكنَه)بنىثمواللَّبِن،بالجريدوأصحابههوبيده

أيوبأبيدارمنأشهرسبعةبعدتحوَّلثم.عائشةمسكنإليهوأقربُها،جنبه

إليها.

وثلاثونثلاثةمنهمفرجع،المدينةإلىهجرتُهبالحبشةأصحابَهوبلغ

بالمدينة.ع!اللّّهرسولإلىبقيتهموانتهى،سبعةبمكةمنهمفحُبِسرجلًا،

سبع.سنةخيبرعامالسفينةفيبقيتهمهاجرثم

!صل

!يروّأولادهفي

ركبأنإلىعاش:وقيلطفلًا.مات،يكنىكانوبه،القاسمأولهم

النجيبة.علىوسار،الدابة

وقد.وفاطمة،كلثوموأم،رقيةثم.القاسممنأسَنُّهي:وقيل،زينبثم

رقيةأنعباسابنعنذكروقدأختيها.منأسَنُّإنها:منهنواحدةكلِّفيقيل

)2(.أصغرهنكلثوموأم،الثلاثأسَنُّ

أخرىمرةوسيأني.باطلإنه:وقال(151،521)3/القصابفرقدبنجسرترجمة

التخريج.مزيدوهناك72()3/

".مسكنه":المطبوعةالنسخفي(1)

عنالكلبيالسائببنمحمدبنهشامعن(1011/)"الطبقات"فيسعدابنرواه)2(

(12)ص"قريشإنسبفيالزبيريمصعبوذكر.عباسابنعنصالحأبيعنابيه

هذا.عكس

19



)1(،اختلاففيهقبلها؟أوالنبوةبعدولدوهلاللّّه،عبدلهوُلِدثم

هماأووالطاهر،الطيبهووهل.النبوةبعدولدأنه)2(بعضهموصحَّح

منكلُّهموهؤلاء.أعلمواللّه.لهلقبانأنهماوالصحيح.قولينعلى؟غيره

غيرها.زوجةمنلهيولدولم،خديجة

.الهجرةمنئمانسنةالقبطيةماريةسُرِّيَّتهمنبالمدينةإبراهيملهوُلِدثم

واختُلِف،الفطامقبلطفلًاوماتعبدًا.لهفوهب،مولاهرافعأبوبهوبشَّره

قولين.علىلا؟أمعليهصلَّىهل

فرفعأشهر،بستةبعدهتأخَّرتفإنها،فاطمةإلاقبلهتوفِّيأولادهوكلُّ

العالمين.نساءَبهفضَلت)3(ماالدرجاتمنواحتسابهابصبرهالهااللّّه

العالمين.نساءأفضلإنها:قيلوقد،الإطلاقعلىبناتهأفضلوفاطمة

ذلك.فيبالوقفوقيل.عائشةبل:وقيل.خديجةأمهابل:وقيل

فصل

صرو)4(وعماتهأعمامهفي

المطلب،عبدبنحمزةالشهداءسيِّدرسولهوأسداللّهأسدفمنهم

العزَّى،عبدواسمهلهبوأبو،منافعبدواسمهطالبوأبو،والعباس

حَجْل،ولقبهوالمغيرة،وقُثَموضِرار،،والمقوِّم،الكعبةوعبدوالزبير،

)1(ك،ع:"خلاف".

8(.0)صجماعةلابنالكبير""المختصرانظر2()

وفاقه.غلبه:فضَلَهمن)3(

.صفييردلم""وعماته4()
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يُسلمولم.العوَّام:بعضهموزاد.نوفل:وقيل،مصعبواسمهوالغَيداق

.والعباسحمزةإلامنهم

وأميمة،،وأروى،وبَرَّة،وعاتكة،العوَّامبنالزبيرأمفصفية،عمَّاتهوأما

،وأروىعاتكةإسلامفيواختلف.صفيةمنهنأسلمالبيضاء.حكيموأم

.(1)أروىإسلامبعضهموصحَّح

له)2(منهوالعقب،العباسسنًّا:وأصغرهم.الحارثأعمامهوأسنُّ

ألف.ستمائةفبلغوا،المأمونزمنفيأُحْصُوا:وقيل.الأرضولدهملاحتى

وأبو،والحارثوأكثَر،طالبأبوأعقَب)3(وكذلك.يخفىلانظرٌذلكوفي

لهب.

الغَيداقوبعضهمواحدًا،والمقوّم)4(الكعبةعبدبعضهموجعل

واحدًا.وحَخلًا

فمل

!صأزواجهفي

ولها،النبوةقبلبهاتزوَّج.الأسديةالقرشيةخويلدبنتخديجةأولاهن

إبراهيم.إلامنهاكلهموأولاده،ماتتحتىعليهايتزوَّجولم.سنةًأربعون

.8()صهالكبير"المختصر":انظر(1)

"كثر".تحريف""لةيكونأنوأخشىكلها،الأصولفيكذا2()

"."عقب:ص)3(

حاشيتهافيالتنبيهمع""الحارث-:الأخرىالطبعاتوتابعتها-الهنديةالطبعةفي4()

أصولنا.فيماعلى
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وأرسل.ومالهابنفسهاوواسته،معهوجاهدت،النبوةعلىوازرتهالتيوهي

سواها،لامرأةتعرفلاخاصِّيَّة)2(وهذه1(،)جبريلمعالسلامإليهااللّّه

سنين.بثلاثالهجرةقبلوماتت

وهبتالتيوهي،القرشيةزَمْعةبنتسَودةبأيامموتهابعدتزوَّجثم

لعائشة.يومها

فوقمنالمبرَّأةَالصدِّيقبنتالصدِّيقةعائشةاللّّهعبدأمَّبعدهاتزوَّجثم

الصديق.بكرأبيبنتعائشة،العالمينربِّرسولحبيبة،سماواتسبع

"هذه:وقالحريرمن)3(سَرَقةٍفينكاحهاقبلالملَكُعليهوعرضها

فيشوالفيبهاوبنى،سنينستُّوعمرُهاشوالفيبهاتزوَّج)4(."زوجتك

وماغيرها،بكرًايتزوَّجولم.سنينتسعوعمرُهاالهجرةمنالأولىالسنة

ونزل.إليهالخلقأحبَّوكانتغيرها،امرأةلحاففيالوحيعليهنزل

نسائهأفقهوهيقاذفها.كفرعلىالأمةواتفقتالسماء،منعذرها

منالاكابروكان.الإطلاقعلىوأعلمهنالأمةنساءأفقهبل(،وأعلمهن)ْ

منأسقطتإنها:وقيلويستفتونها.قولهاإلىيرجعون!يوِوّالنبيأصحاب

يثبُت.ولمسِقْطًا،!ي!النبي

2(.432)ومسلم382(0)البخاريعندهريرةأبيحديثفيكذا(1)

"."خاصَة:،عك2()

والقطعة.الشقّة:السَّرَقة)3(

2(.)438ومسلم(215)5البخاريأخرجة(4)

يأني.وفيماهنا""أعلمهم:ص،جفي)5(
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أنه(1داود)أبووذكراكأيلَّةُعَتفَا.رَالخطاببنعمربنتحفصةتزوجثم

راجعها.ثمطلَقها

عامر،بنهلالبنيمنالقيسيةالحارثبنخزيمةبنتزينبتزوجثم

بشهرين.لهاضمهبعدعندهوتوفيت

أميةأبيواسم2ُ(،)المخزوميةالقرشيةأميةأبيبنتهندَسلمةأمَّتزوجثم

4(.)صفيةموتًاآخرهن:وقيلموتًا.نسائة)3(آخروهي،المغيرةبنحذيفة

)6(:""الطبقاتفيسعدابنفقال.منهتزويجهاوليفيمن(واختُلِف)ْ

زوَّجولمابيتها.أهلمنغيرهدونسلَمةأبيبنسلَمةمنهتزويجهاولي

وجعفرعليفيهااختصمالتيحمزةبنتأمامةَسلمةأبيبنسلَمةَالنبيُّ!ي!

وليالذيهوسلمةلأن،ذلكيقول)7(،"سلمةَجزيتُ"هل:قالوزيد

35(06)""المجتبىفيالنسائيوأخرجةعمر،عنعباسابنحديثمن2()283برقم(1)

.(4،2764)275حبانابنصححة2(،10)6ماجهوابن()5723""الكبرىوفي

".أميةأبيبنتهند"واسمها:قص،ج،فيبعده2()

.قفيخرمبعدهوقع)3(

الآتية.الإضافةبعدك،عفيجاءت"صفيةموتًااخرهن:"وقيلالعبارة4()

حاشيةصفيوردتوقد.جفيتردلم("خصائصةمنذلكوأن..."واختلفالعبارة(5)

بعد.فيماأضافهاالمؤلفأنوالظاهر.ن،مب،،عكومتن

بناللّهعبدحديثمن2(43)ص""السيرةفيإسحاقابنوأخرجة532(.)6/)6(

مرسلًا.الهادبنشداد

7/6،532،)3/سعد"ابن"طبقاتفيكماوالواقدي2(43)صإسحاقابنذكره)7(

وإسناده،عباسابنعنالواقديطريقمن(121)7/البيهقيوأخرجة(،01/531

ضعيف.
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مأترجمةفيذكرثم،سلمةترجمةفيهذاذكر.أهلهمنغيرهدونتزويجه

بنبكرأبيعن،يعقوببنمجمِّعحدثني)1(:الواقديعن،سلمة

إلىسلمةأمَّخطب!ي!اللّّهرسولأنأبيهعن،سلمةأبيبنعمربنمحمد

صغير.غلاميومئذوهوع!ادلّهرسولَفزوَّجها،سلمةأبيبنعمرابنها

سلمة،بنحمادحدثنا،عفانحدثنا)2(:"المسند"فيأحمدالإماموقال

لماأنهاسلمةأمعن،أبيهعن،سلمةأبيبنعمرابنحدثنيقال،ثابتأخبرنا

ادلّهبرسول"مرحبًا:فقالت!،ادلّّهرسولإليهابعثسلمةأبيمنعدَّتهاانقضت

الحديث.حاضرًا"أوليائيمنأحدوليسمُصْبِية)3(،هـاني،غَيرىامرأةإني!ي!،

فإننظر،هذاوفي.فزوَّجه.!لمجط"ادلّّهرسولَفزوِّج،"قمْعمر:لابنهافقالت:وفيه

سعد)4(.ابنذكره،سنينتسع!يطادلّهرسولتوفيلماسنُّهكانهذاعمر

ثلاثحيمئذالعمرمنلهفيكون،أربعسنةشوالفي!ي!اللّّهرسولوتزوَّجها

للإمامذلكقيلولما.وغيرهسعدابنذلكقال،يزوِّجلاهذاومثل،سنين

"ولعل(:)هالجوزيابنالفرجأبوقالصغيرًا؟كانعمرإنيقولمن:قالأحمد،

بكرأبو؛وأبوهمحمدبنبكرأبوإسنادهوفي،مرسل(،01/09)سعد"ابن"طبقات(1)

.مجهولوأبوه،ترجمةًلهأجدلم

مدارولكن،وغيرُه(عدةومواضع652،2)9أحمدايضًاوأخرجه.)92666(برقم2()

دون)189(مسلمعندالقصةوأصل.مجهول،سلمةأبيبنعمرابنعلىالحديث

2652(.)9"المسند"محققيتعليقوانظرتزويجَها.تولَّىمنذكر

تصحيف."،"مغيبة:،عك)3(

(4)/6(533).

266(.)2/"الخلافمسائلفي"التحقيقفي)5(
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جماعةسنِّهمقدارذكرفقد.سنِّهمقدارعلىيقف)1(أنقبلهذاقالأحمد

".وغيرهسعدابنالمؤرخينمن

بنعمرعمِّهاابنُ!اللّّهرسولمنزوَّجهاالذيإن:قيلوقد

عمرونسبُ)2(.ع!ي!"اللّّهرسولَفزوِّجعمر،يا"قم:والحديث،الخطاب

بننفيلبنالخطاببنعمرفانهكعب،فييلتقيانسلمةأمونسبُ

وأمُّكعب،بنعديبنرَزَاحبنقرطبناللّّهعبدبنرياحبنالعزَّىعبد

بنيقَظَةبنمخزومبنعمربناللّّهعبدبنالمغيرةبنأميةأنيبنتسلمة

فزوِّجعمر،يا"قم)3(:فقالتاسمَه،عمرابنهااسمُووافقكعب،بنمرَّة

لابنها!فقالت:وقال،بالمعنىفرواهابنها،أنهالرواةبعضفظنَّ،"الدّهرسول

سنِّه.لصغرعليهذلك)4(تعذُّرعنوذهَل

فقال،لهوروايتهمالحديثهذافيالفقهاءبعضوهمُهذا:ونظيرُ

)5(:الجوزيابنالفرجأبوقال."أمَّكفزوِّج،غلاميا))قم:!ي!اللّّهرسول

قالهيكونأنفيحتملثبت"وإن:قال."الحديثهذافيهذاعرفنا"وما

لأن)6(،سنينثلاثيومئذالعمرمنلهكانإذللصغيرالمداعبةوجهعلى

".)1(ك،ع:"يوقف

والحديث:":أصلهاويكوننقصًاالعبارةفيولعل.هناإلى.(".."والحديثوردكذا2()

يأتي.فيمابيَّنكماعمر..."لابنهفقالت"منبدلًايعني.."،عمر.ياقملعمر:فقالت

سهو.وهو،""فقال:مب،ج،كص،في)3(

".ذلكبُعد":،عك(4)

كتابه.منالسابقالموضعفي)5(

.قفيآخرناسخاستدركةالذيالطويلالسقطهناانتهى)6(
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اللّّهورسول،سنينتسعولعمرومات،أربعٍسنةفيتزوَّجها!سًي!اللّّهرسول

النبيأنأحمدكلام1(ظاهر):عقيلابنقال.وليإلىنكاحهيفتقرلا!يوِوّ

)2(.خصائصهمنذلكوأن،الولينكاحهفييشترطلا!ي!

عمتهابنةوهي،خزيمةبنأسدبنيمنجحشبنتزينبَتزوَّحثم

زَوَّتجنَبهَهَا!منهَاوَطَرًازَتدٌ)فَلَمَّاقَفَئ:تعالىقولهنزلوفيها)3(.أميمة

"زوَّجكنَّ:وتقولعسيطالنبينساءعلىتفتخركانتوبذلك37،:]الأحزاب

كانادلّّهأنخواصِّهاومن)4(."سماواتسبعفوقمناددّهوزوَّجنيأهاليكن

سماواته.فوقمنلرسولهزوَّجهاالذيوليَّهاهو

بنزيدعندأولًاوكانت.الخطاببنعمرخلافةأولفيوتوفِّيت

أمتهبهلتتأسَّىإياهااللّهزوَّجهطلَّقهافلما،تبنَّاهلمج!اللّهرسولوكان،حارثة

تبنَّوه.منأزواحنكاحفي

."هرظاو...لقاو":عفيو."هرظاو":ك(1)

أوكتبهاالمؤلفولعل.ن،مبفيإلاتردلم"خصائصه...!سًيمّالنبيأن":العبارة2()

المذكوركتابةفيالجوزيابنكلامونص.حفظةمنالنسخبعضفيأملاها

وذكر."بكفاءتةمقطوعلأنهوليٍّبغير!رِواللّهرسوليتزوَّجانيجوز"أنه266(:2/)

فيألَّفأنه2(4ه)ص"و"الفصولهجر(-582)5/"والنهاية"البدايةفيكثيرابن

لأنهالخطاببنعمرهوإنماالحديثهذافيلهالمقولعمرأنفيهابيَّنرسالةذلك

أبيبنسلمةابنهاعليةعقدَهاوليالذيوأن!ب!،اللّهرسولعلىلهاالخاطبكان

جهةغيرمنلهاسببًاكانإذاأمةولايةفللابنعمها،ابنأباهلأنهذاوساغ،سلمة

.بالإجماعالبنوة

تحريف.،("ميةأ":ج،ص3()

74(.02،7412)البخارياخرجه(4)
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منوكانت.المصطلقيةضِرارأبيبنالحارثبنتجويريةوتزوَّج

كتابتهاعنهافأدَّىكتابتها،علىبهتستعينفجاءتهالمصطلِق،بنيسبي

وتزوَّجَها.

القرشيةحرببنصخرسفيانأبيبنترملةواسمها.حبيبةأمَّوتزوَّج

وأصدَقَها،مهاجرةًالحبشةببلادوهيتزوَّجهاهند.اسمها:وقيل.الأموية

أخيهاأيامفيوماتت.هنالكمنإليهوسيقتدينار،أربعمائةالنجاشئيُعنه

معاوية.

بمنزلةعندهموهو،والتواريخالسيرأهلعندالمتواترالمعروفهذا

خيبر.بعدولصفية،بالمدينةولحفصة،بمكةلخديجةنكاحه

أباأنعباسابنعن،زُمَيلأبيعنعمَّار،بنعكرمةحديثوأما

أجمل"وعندي:منها،إياهنفأعطاه،ثلاثًا"))أسألك:"!ي!للنبيقالسفيان

به)2(.خفاءلاظاهرغلطالحديثفهذا(؛1)إياها"أزوِّجكحبيبةأمُّالعرب

عمار.بنعكرمةكذَبهشك،بلاموضوعوهوحزم)3(:بنمحمدأبوقال

2(.105)مسلمأخرجه(1)

وعدّوهالحفاظمنجماعةردَّهالحديثهذاأن(1/043)"السننتهذيب"فيوذكر2()

أفاضوقد."فيهالتردُّدينبغيلا"غلطأنةإلىوانتهى،مسلمكتابفيالأغلاطمن

غيرالحديثأن"الصواب:وقال286(272-)ص"الأفهام"جلاءفيفيةالقول

بلاالمنتقدَةالمواضعمن"الإسلامشيخعندوهو."تخليطفيةوقعبل،محفوظ

فيالذهبيعليةوحكم2(.16)7/"السنة"منهاجانظر:"،مسلمصحيح"فيريب"

منكر.بأنه(056)6/و"السير"39()3/"الاعتدال"ميزان

وعن7(.)2/"حزمابن"نوادرفي22(1)النصانظر،الحميديعنهرواهفيما)3(

-الأمصار"لإمامي"الانتصاركتابهفيحزمابنقولالمقدسيطاهرابننقلالحميدي
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فيهشكَّلاالرواةبعضمنوهم"هو:الحديثهذافي)1(الجوزيابنقال

مأأنعلىأجمعواالتاريخأهللأنعمار،بنعكرمةَبهاتهمواوقدتردُّد،ولا

وهمابهاوهاجر،لهوولدتجحش،بناللّه)2(عبيدتحتكانتحبيبة

فبعثإسلامها،علىحبيبةأموثبتتتنصر،ثم.الحبشةأرضإلىمسلمان

رسولعنوأصدَقَهاإياهافزوَّجه،عليةيخطبهاالنجاشيإلى!اللّهرسول

زمنفيسفيانأبووجاء.الهجرةمنسبعسنةفيوذلكصَداقًا،!اللّه

ولا.عليهيجلسلاحتىع!وّادلّّهرسولفراشَفثنتعليها،)3(فدخل،الهدنة

".ثمانسنةمكةفتحفيأسلماومعاويةسفيانأباأنخلاف

كماالكفارأقاتلحتى"وتؤمِّرني)4(:لهقالأنهالحديثهذافيوأيضا

أباأمَّرجاللّّهرسولأنيُعرَفولا."نعم":فقال،؟"المسلمينأقاتلكنت

البتة.سفيان

وجهه.فيطرقهموتعدَّدت،الحديثهذافيالكلامالناسأكثروقد

يُرَدُّولا:قال،الحديثلهذاالفتحبعدتزوَّجهاأنهالصحيح:قالمنفمنهم

بالسِّيَرعلمأدنىلهمنعندباطلةطريقةوهذه.المؤرِّخينبنقلهذا

.كانقدوماوالتوارلخ

وانظر(.1/135)للعراقي"والتذكرةو"التبصرة(484/)13"الباري"فتحفيكما

.82(و)6/(1/782)"المحلَّى":أيضًا

464(.)2/463-"المشكل"كشففي)1(

خطأ.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا،"اللّه"عبد:مب)2(

.""ودخل:ص)3(

الواو.مكانبالألفكلهاالنسخفي""تُؤَمِّرنيرسصتوقد.""أتؤمرني:،عك(4)
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كانقإنه،لقلبهتطييبًاالعقدَله)1(يجدِّدأنسألهبل:طائفةوقالت

أبيبعقليليقولا!يوّ،بالنبيِّيُظَنُّلاباطلأيضًاوهذا.اختيارهبغيرتزوَّجها

شيء!ذلكمنيكنولم،سفيان

المسألةهذهتكونأنيحتمل:والمنذري)2(البيهقيمنهمطائفةوقالت

نعيَسمعحين)3(كافروهوالمدينةإلىخَرَجاتهبعضفيوقعتسفيانأبيمن

سؤالهمندفعهفيلهمحيلةلاماهؤلاءعلىوردفلما.بالحبشةحبيبةأمِّزوجِ

المسألتينهاتينلعل:قالواكاتبًا،ابنهيتخذوأنالكفار،يقاتلحتىيؤمِّرهأن

(4)
والتعسُّفواحد)5(.حديثفيكلهذلكالراويفجمح،الفتحبعدمنهوفعتا

ردِّه!عنيغنيالكلامهذافي)6(الذيالشديدوالتكلُّف

المعنى:يكونأنوهو)7(،صحيحمحمِلللحديث:طائفةوقالت

قدفإنيوالآن،بذلكراضيًاأكنلمقبلُفإني،الآنزوجتَكتكونأنأرضى

زوجتك.تكونأنفأسألك،رضيتُ

الكتب،فيهوصُنِّفت،الأوراقبهسُوِّدتقدأنَّهلولاوأمثالهوهذا

)1(ك،ع:"لها".

226(.)7/"الكبرى"السننفي2()

تصحيف.،""حتى:،عك،ص)3(

"."وقعت:،جص(4)

الناسخ.خطغيربخطعحاشيةفيومستدرك،عكمنساقط"واحد"لفظ5()

هو".الذي":،عك)6(

"!صحيحمجملالحديثمعنى:"طائفة:،عكص،)7(
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وسماعهكتابتهعنالزمانلضيق،عنهالرغبةبناالأولىلكان=الناسوحمله

زُبَدها!منلاالصدور،زَبَدمنفإنه،بهوالاشتغال

آلىلما،نساءهطلَّق!اللّّهرسولأنسفيانأبوسمعلما:طائفةوقالت

فيمنطلَّقهاقدأنهمنهظنًّاقالما"شي!للنبيوقال،المدينةإلىأقبل،منهن

قبله.ماجنسمنوهذا.طلَّق

أحدمنوالوهمالغلطوقعولكن،صحيعالحديثبل:طائفةوقالت

خفاءيبعدولا.رملةأختَها1(يزوِّجه)أنسألهوإنما،حبيبةأمتسميةفيالرواة

حينوأعلممنهأفقهوهي،ابنتهعلىذلكخفيفقد،عليهللجمع)2(التحريم

ماذا؟"."أفعل:فقال؟سفيانأبيابنةأختيفيلكهل،اللّّهرسوليا:قالت

وأحَبُّبمُخْلِية،لكلستُ:قالت.دْلك؟"تحبِّين"أو:قالتنكحها.:قالت

التيهيفهذهلي")3(.تحِلُّلا"فإنها:قال.أختيالخيرفيشَرِكنيمن

)4(،حبيبةأمعندهمنالراويفسمَّاهاع!،النبيعلىسفيانأبوعرضها

حبيبة.أمأيضًاكنيتهاكانتبل:وقيل

ما!شًيروّاللّهرسولُ"فأعطاه:الحديثفيقولهلولاحسنالجوابوهذا

،سألمابعضأعطاهفإنه،الراويمنوهماللفظةهذهحيمئذ:فيقال."سأل

أعطاهأنهالمخاطبفهمعلىاتكالًاأطلقهاأوسأل؛ماأعطاه:الراويفقال

سهو.،"يزوجها":ص(1)

مقحمة.أنهاوالظاهر،"ما":،جصفيبعده)2(

له.واللفظ(441)9ومسلم(1015،7015،5372)البخاريأخرجه)3(

انظر:عمار.بنعكرمةلحديثرسالةأفردأنهوذكركثير،ابنصوَّبهالذيوهذا(4)

.(941)6/"والنهايةو"البداية2(94)ص"السيرةفي"الفصول
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أعلم.والدّه.سألمماإعطاؤهيجوزما

ولدمنالنضير،بنيسيِّدأخطَببنحُيَيِّبنتصفية!لمجي!وتزوَّج

أجملمنوكانت.نبيوزوجة،نبيابنةفهي،موسىأخيعمرانبنهارون

عتقهاوجعلفأعتقها،أمةً،الصَّفيِّمنلهصارتقدوكانت،العالميننساء

ويجعل،أمَتَهالرجليُعتِقأن:القيامةيومإلىللأمَّةسنَّةًذلكفصارصَداقها،

عتقهاوجعلتُ،أمتيأعتقتُ:قالفإذا.بذلكزوجتهفتصيرصَداقَها،عتقَها

والنكاج،العتقصح1َّ(-صَداقها)أمتيعتقجعلتُ:قالأوصَداقها؛

مذهبظاهروهذا.ولىِولاعقدتجديدإلىاحتياجغيرمنزوجتهوصارت

وهو!يوّ،بالنبيخاصّهذا:طائفةوقالت.الحديثأهلمنوكثيرأحمد،

ومنالثلاثةالأئمةقولوهذا.الأمَّةدونالنكاحفيبهاللّّهخصَّهمما)2(

وافقهم.

عليهيقومحتىالاختصاصعدمالأصللأنالأولالقول:والصحيح

لَّثَمِن)ضَالِصهَةً:فيهاقالالموهوبةبنكاحخصَّهلماسبحانهواللّّه.دليل

اددّهرسولُقالهولا،المعتَقةفيهذايقلولم0،5:]الأحزاب!أتمُؤضمنِيهتدُونِ

تبنَّاهمَنامرأةِنكاحلهأباحسبحانهواللّه.ذلكفيبهالأمَّةتأسِّيَليقطع!!ي!

نكحإذاأنهعلىفدلَّ،تبنَّوهمنأزواجنكاحفيحرجالأمَّةعلىيكونلئلا

بالاختصاصنصٌّورسولهاللّّهعنيأتِلممافيه،بهالتأسِّيفلأمَّتهنكاحًا

ظاهر.وهذا.التَّاسِّيوقطعِ

فياستدركتوقدالنظر،لانتقال،عكمنساقطةصداقها"...زوجته"فتصيرالعبارة(1)

مب.منساقطةصداقها"...قالفاذا"والعبارة.بعدفيماعحاشية

."ما":ج،ص2()
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هذامثلجوازأنوتقريرفيها،الاحتجاجوبسط،المسألةهذهولتقرير

1(.تنبيهًا)عليهانبَّهناوإنماآخر،موضع=والقياسالأصولىمقتضىهو

تزوَّجها.بهاتزوَّجمنآخروهي،الهلاليةالحارثبنتميمونةتزوَّجثم

الصحيح.علئمنهاحلَّأنبعدالقضاءعمرةفيبمكة

السفيرفانظادهكَتهُددَّهووهم،عباسابنقولهذا.إحلالهقبل:وقيل

تزوَّجهاأنهأخبروقد،رافعأبووهو،بالقصةالخلقأعلَمُالنكاحفيبينهما

العشرنحولهذاكإذعباسوابن)2(.بينهما"السفيركنت"أنا:وقالحلالًا،

بالغ،رجلرافعوأبويحضرها.لمالقصةعنغائبًاوكانفوقها،أوسنين

الترجيحهذامثلأنيخفىولابها.أعلَموهوالقصةدارتيدهوعلى

بسَرِف.وقبرها،معاويةأيامَوماتت)3(.للتقديمموجِب

يومسُبيت،القُرَظيَّة:وقيل،النَّضَريَّةزيدبنتريحانةأزواجهومن:قيل

طلَّقهاثموتزوَّجها،فأعتقها!ي!،اللّّهرسولصفيئَفكانت،قريظةبني

"الأفهامجلاءو"2(517/)!لمجيمّالنبيوأقضية(914)3/خيبرغزوةفييأنيماوانظر(1)

2(.19)ص

كلهم(5381)"الكبرى"فيوالنسائي84(1)والترمذي27(1)79أحمدأخرجه2()

مالكأخرجهوقد.وصلهوقد،لينفيه،الوراقمطروفية.بينهما"الرسول":بلفظ

فيالبخاريورجح.الحديثإخراجهعقبالنسائيإليهأشاركمامرسلًا،348(/1)

علئالكلاموسيأتي.الأصمبنيزيدمرسلمنكونه(138)صالكبير"العلل"

القضيةعمرةفصلفيبتمامهاالمسألةالمؤلفيذكرحيثالرواياتجميع

/3(484-154).

وانظر:(،401-201و)23/5(0)3/فيالترجيحووجوهالأقوالتفصيلوسيأتي)3(

.(392-292)ص"الأفهامجلاء"
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اليمينبملكيطؤهافكان،أمتهكانتبل:طائفةوقالتراجعها.ثم،تطليقةً

.الزوجاتفيلاالسَّراريِّفيمعدودةفهيعنها،توفِّيحتى

الدمياطيالدينشرفعليهووافقه(1)الواقدياختيارالأولوالقول

منأنهاالمعروففإننظر،قالهوفيما)2(.العلمأهلعندالأثبتهو:وقال

أعلم.وادلّّه،وإمائهسراريِّه

ولمخطبهامنوأما.بهندخلاللاتيالمعروفاتنساؤهفهؤلاء

وقال.خمسأوأربعفنحويتزوَّجها؛فلملهنفسَهاوهبتومنيتزوَّجها،

يعرفونلا!يوّوأحوالهبالسيرةالعلموأهل،امرأةًثلاثونهن:بعصهم
0)3(

ينكرونه.بلهذا،

عليهافدخلليتزوَّجها،الجَونية)4(فيبعَثأنهعندهموالمعروف

وكذلك.الكلبيةوكذلكيتزوَّجها.ولمفأعاذها،منهفاستعاذتليخطبها،

ما"وهذا:قوله(01/127)""الطبقاتفيسعدابنونقل52(1)2/"مغازية"في(1)

".العلمأهلعندالأمروهوعندنا،الأقاويلأثبتوهووتزويجها،عتقهافيلناروي

عندالأقاويلأثبتالأولوالقول":ولفظه62(.)ص"السيرةفي"مختصرهانظر:2()

هذامنالأخيرالجزءأنآنفًارأيتوقد."العلمأهلعندالأمروهوعمر،بنمحمد

أيضًا.الواقديكلاممنالنص

66(:)ص""مختصرهفيقال-جماعةابنوتابعه-الدمياطيالحافظوهو)3(

هذا".منأبسطكتابفيذكرناهن،بعضهنفياختلافعلىامرأةفثلاثون..."

-04)صهلمغلطاي"الإشارةو"377(376-2/)الأثر""عيونفيهنوانظر

236(.22-11/1)والرشاد"الهدىو"سبل(134

".الجونية"إلئ:،جصعداما(4)
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فزوَّجها)1(،لهنفسهاوهبتوالتيبها.يدخلفلمبياضًا،بكَشْحهارأىالتي

أعلم.والدّه،المحفوظهوهذا.القرانمنسورعلىغيرَه

عائشة،:لثمانمنهنيقسمكان،تسععنتوفِّي"!يمّأنهخلافولا

وميمونة،،حبيبةوأم،وصفية،سلمةوأم،جحشبنتوزينب،وحفصة

وجويرية.،وسودة

عشرين.سنةجحشبنتزينب:وفاتهبعدبهلحوقًانسائهوأول

أعلم.واللّّهيزيد.خلافةفيوستيناثنتينسنةسلمةأمُّموتًا:وآخرهن

فصل

بم!يوّسرالريِّهفي

وربحانة،،إبراهيمولدهأموهيمارية:أربعلهكان)2(:عبيدةأبوقال

بنتزينبلهوهبتهاوجاريةالسَّبْي،بعضفيأصابهاجميلةأخرىوجارية

جحش.

فصل

!رمواليهفي

وزوَّجهأعتقةمحك!ياّله،اللّّهرسولحِبُّشَراحيل،بنحارثةبنزيدفمنهم

أسامة.لهفولدت،أيمنأممولاته

."جهافتزو":ص(1)

كماخيثمةأبيابنُعبيدةأبيعنورواه.صحِّحثمفيعكانوكذاعبيد("،"أبو:كفي2()

28()صالأثر"فهوم"تلقيحفيأيضًاوعنة2(.11/91)والرشاد"الهدى"سبلفي

"!النبيأزواج"تسميةفييذكرلمأنهغير(؛01ه)ص("جماعةابنو"مختصر

وريحانة.ماريةإلا275(274-صا:13المخطوطاتمعهد)مجلة
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واسمهوشُقْران،سُلَيمكبشةوأبو،وثوبان،رافعوأبو،أسلمومنهم

ومِدْعَم.،العُرَنيينقتيلوهوأيضًا،نوبيويسار،نوبيورَباح،صالح

القتالعندراحلتهيمسكوكان!سًي!،ثَقَلةعلىوكانأيضًا،نوبي1(وكِرْكِرة)

فقُتِل،اليومذلكالشملةغلَّالذيأنه)2("البخاري"صحيحوفيخيبر.يوم

غلَّهاالذيأن"الموطا")3(وفي.نارًا"عليهلتلتهب))إنها:"لمجي!النبيفقال

أعلم.واللّهبخيبر.قُتِلوكلاهما،مِدْعَم

ادلّهرسولوسمَّاهمِهْران،واسمهفرّوخبنوسفينة.الحاديأنجَشةومنهم

قال")4(.سفينة"انت:فقالمتاعَهم،السفرفييحمِّلونهكانوالأنهم"))سفينةء!ي!

سلَمة.أمُّأعتقته:غيرهوقال!يط،)6(النبيأعتقه5(:)حاتمأبو

انظر:.صحيحوكلاهمامعًا،والفتحبالكسروفيع،الكافينبكسرجفيضبط(1)

352(./1)الأنوار"مشارق"

غزوةفصلفينفسُهالمؤلفوسيذكر،كركرةهوغلَّالذيإنهناالمؤلفقالكذا2()

الذيأنهريرةأنيحديثمن67(2344،70)البخاريأخرجهما(624)3/خيبر

عباءةً-غلوقد-أخرىقصةفلةكركرةوأما.مِدْعَمهواليومذلكالشملةغلّ

بناللّهعبدحديثمن"الغلولمنالقليل"بابفي3(740)البخاريأخرجها

بحثحجرابنوللحافظ.القصةفذكر،فمات"!يمثقلهعلىكانأنةوفيهعمرو،

.(948،094)7/"الباري"فتحانظر:وقصتيهما،وكركرةمدعمأمرفينفيس

.(1322)برقم)3(

داسناده6(،0446،144)والطبراني383(0)والبزار2(1291)أحمدأخرجه(4)

6(.60)3/الحاكمصححهوالحديث.الأسلميجهمانبنسعيدلأجلحسن

جماعة"ابن"مختصرعنصادرالمؤلفولعل32(،40/)"والتعديل"الجرحانظر:)5(

.(011)ص

".اللّهرسول":،عك)6(
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وهو:قيل-وطَهمانوعبيد،،وأفلح(،1)مسروحأباويكنىآَنسة:ومنهم

،طهماناسمفياختلافهذا:وقيل.ومروان،ومهران،وذكوان-كيسان

أعلم.واللّّه

واقد،وأبووواقد،،خصىِومأبور،يمانيوفَضالةوسَنْدَر،،حُنَينومنهم

مويهبة.وأبو،عَسيبوأبو2(،)موهشا

،ورضوى،وخَضِرةسعد)3(،بنتوميمونة،رافعأمسلمى:النساءومن

وريحانة.،ومارية،عسيبأبي(بنت)هوميمونة،ضُمَيرةوأمورُبَيحة)4(،

فصل

!وخدَّامهفي

مسعودبنادلّّهوعبد.حوائجهعلىوكان،مالكبنأنس!فمنهم

فيبهيقودبغلتة،صاحبالجهنيعامربنوعقبة.وسواكهنعلهصاحب

،المؤذنرباحبنوبلال.راحلتهصاحبوكان،شريكبنوأسلعالأسفار.

أيمنأموأمُّةعبيد،بنوأيمن.الغفاريذروأبوبكر.أبيموليا)6(وسعد،

وحاجته.مِطْهَرتهعلىأيمنوكان!ي!،النبيموليا

انظر:.الحربيإبراهيمبالأولوجزم،الزبيريمصعبالوجهينحكى.مسرِّحوأبا(1)

مشرج"."أبا:المطبوعةالنسخوفي(.661)8/"المشتبه"توضيح

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،"قسام:،جصعداما)2(

اشهر.غيرهمامنوالمنبت،"سعيد":،جص)3(

الفقي.حاشيةعلىاعتمادًا""رزينة:الرسالةطبعةفي(4)

النظر.لانتقالقمنساقطبنت"سعد..."بنت)5(

بعضهم.اصلحهثمفيعكانوكذا"،مولى":ك)6(
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فصل

ص!كُتّابهفي

بنوأُبَيُّ،فُهَيرةبنوعامروالزبير،،وعلي،وعثمانوعمر،بكر،أبو

شمَّاس،بنقيسبنوثابت،الأرقمبنادلّّهوعبد،العاصبنوعمروكعب،

رواحة،بنادلّّهوعبد،شعبةبنوالمغيرةالاسُيِّدي)1(،الربيعبنوحنظلة

له.كتبمنأولإنه:وقيلالعاصبنسعيدبنوخالدالوليد،بنوخالد

به.وأخصَّهمالشأنلهذاألزمهموكانا،ثابتبنوزيد،سفيانأبيبنومعاوية

فصل

الشرائعفيالإسلامأهلالىكتبهاالتيكتبهفي

بكرأبووكتبهبكر.أبيعندكانالذيالصدقاتفيكتابه:فمنها

الجمهور.عملوعليه)2(،البحرينإلىوجَّههلمامالكبنلأنس

]بنبكرأبورواهالذيالكتابوهو،اليمنأهلإلىكتابه:ومنها

فيحاتمأبورواهكذلك.جدِّهعن،أبيهعن،حزمبنعمروبنمحمدا)3(

وغيرهداودأبوورواه(،متصلًا)ْمسندًاوغيرهماوالنسائي)4(""صحيحه

أُصلح.ثمجفيكانوكذا"،"الأسدي:ن،ص(1)

.(4541)البخاريأخرجه2()

لازمة.زيادة)3(

الطبعاتفيغيِّرثم.الهنديةوالطبعةالأصولفيوكذا."حبانابن"صحيح:يعني4()

.""مستدركةإلى"صحيحه"ثم"،"الحاكمإلى"حاتمأبو"لأخرىا

مطولًاأيضًاوأخرجه(.4،4854)853والنسائي،بطولهآ(55)9حبانابن)5(

-إسنادهوفي.3(8790،/981،/4)والبيهقي793(3-1/59)ومختصرًاالحاكم
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،الزكاةفيالفقهمنكثيرةأنواعفيه)2(،جليلعظيمكتابوهومرسلًا)1(.

فيالصلاةوأحكام،والعتاق،والطلاقالكبائر،وذكر،والأحكام،والديات

الإمامقال.ذلكوغير،المصحفومسّ،فيهوالاحتباءالواحد،الثوب

ما)4(بجُمَلكلُّهمالفقهاءواحتجَّ)3(.كتبهع!اللّهرسولأنشكلاأحمد:

.الدياتمقاديرمنفيه

زهير)5(.بنيإلىكتابه:ومنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

زرعةوأبوالنسائيقررهكما،أرقمبنسليمان:والصوابداود،بنسليمان

وانظر.تركوه:البخاريقال؛ضعفهعلىمتفقوهو،وغيرهمجزرةوصالحالدمشقي

"."الإحسانمحققيتعليقفيالكتابهذايتضمنهلماوالشواهدمفصّلًاالتخريج

أيضًاوروى.مختلفةبأسانيدمفرقًا2(601،572،95،206،)39"المراسيل"في

السابق.التخريجوانظر.منهجزءًامرسلًا2(4)58مالك

المطبوعة.النسخمنساقط""جليللفظ

العزيزعبدبنعمرشهدقد09(:)4/الحاكمقال266(.1/2)"الفتاوىمجموع"

"التمهيد"فيالبرعبدابنوقال.بصحتهالكتابلهذاالزهريعصرهوإمام

أهلعندفيهمامعروفالسير،أهلعندمشهوركتابوهو933(:338،/)17

لهالناسلتلقي،مجيئهفيالتواترأشبهلأنهالإسناد،عنبشهرتهاتستغنيمعرفةًالعلم

2(.616-2آ11)5/الحبير""التلخيصوانظر:.والمعرفةبالقبول

"مما".:،جص

فيعبيدوأبو926()ص"إسحاقابنسيرة"علىزياداتهفيبكيربنيونسأخرجه

""الأموالفيزنجويهوابن23(0740،273702،770)وأحمد3(0)""الأموال

أعرابيٍّحديثمن(58)7/والبيهقي(414)6والنسائي2(99)9داودوأبو8(0)

الجارودابنوانتقاهآ(،5)57حبانابنصححة.لمجي!اللّهرسولأصحابمنرجلٍ

99(01).
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الزكواتنُصُبفيالخطاببنعمرعندكانالذيكتابهومنها:

.(1وغيرها)

فصل

الملوكالئوكتبهع!ي!رسلهفي

رسله.إليهموأرسل،الأرضملوكإلىكتبالحديبيةمن!ي!رجعلما

مختومًا،يكونأنإلاكتابًايقرؤونلاإنهم:لهفقيل،الرومملكإلىفكتب

سطر،ورسولسطر،محمدأسطر:ثلاثةعليهونقش،فضةمنخاتمًافاتخذ

فيواحديومفينفرستةوبعث)2(.الملوكإلىالكتببهوختمسطر؛وادلّّه

سبع.سنةالمحرَّم

بنأصحَمةواسمه،النجاشيإلىبعثه،الضَّمْريأميةبنعمروفأولهم

)3(أسلمثم!يو،النبيكتابَفعظَّم.عطية:بالعربية""أصحمةوتفسيرأبجَر،

يوم!ي!النبيُّعليةوصلَّى.بالإنجيلالناسأعلممنوكان،الحقشهادةوشهِد

كماوليس،وغيرهالواقديمنهم،جماعةقالهكذا.بالحبشةوهوبالمدينةمات

بالذىِهوليسلمجيطادلّهرسولُعليهصلَّىالذيالنجاشيأصحمةفانهؤلاء،قال

4(.مسلمًا)ماتفإنهالأولبخلاف،إسلامهيُعرَفلاالثانيوهذا.إليةكتَب

والبيهقي93(1/39،34)والحاكم(1)869والدارقطني(0571)داودأبوأخرجة(1)

عنالمباركبناللّهعبدطريقمنعمر،بناللهعبدحديثمن19(0،9)4/

صحيح.والحديث،عنهسالمعنالزهري

2(.0)29مسلمأخرجهوبنحوه،أنسحديثمن3(01)6البخاريأخرجه2()

.صمنساقط"أسلمثم")3(

اللَّة!عَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(421)5البخاريأخرجه(4)
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"كتب:قالأنسعن،قتادةحديثمن)1(""صحيحهفيمسلمروىوقد

بالنجاشيوليس"،النجاشيوإلىقيصر،وإلى،كسرىإلى!لمج!اللّّهرسول

!وَوّ.اللّهرسولعليهصلَّىالذي

اللّّهرسولإليهبعثالذيالنجاشيهذاإنحزم)2(:بنمحمدأبووقال

قولوالظاهر)3(،وغيرهسعدابناختياروالأول.يُسلِملمأميةبنعمروع!ياّله

.حزمابن

فهمَّهِرَقل،واسمه،الرومملكقيصرإلىالكلبيخليفةبندِحيةوبعث

بشيء.وليس،أسلمبل:وقيل.يفعلولموكاد،بالإسلام

:قالمالكبنأنسعن((")ه"صحيحهفيحِبَّانبنحاتمأبوروى)4(وقد

ا)7(؟"،الجنة]ولهقيصرإلىهذهبصحيفتيينطلق"من!ي!()6(:اللّهرسول]قال

وهوقيصرَفوافق."تُقْتَلْلم"وإنقال)9(:أُقْتَل)8(؟لمهـان:القوممنرجلفقال

)1774(.برقم)1(

3(.0)ص"السيرة"جوامعفي2()

ابنو"مختصر33(0)2/الأثر"و"عيون222(،1/176)سعد"ابن"طبقاتانظر:)3(

المشهور".هو"الأول:وفيه(411)ص("جماعة

."رواه":ج،ص(4)

89(.)6/الضياءواختاره(،4054)برقم(5)

.ن،عحاشيةفيوكذا،حبانابنمنزبادة)6(

مب.هامشفيوردتوقدالسياقيقتضيها""الصحيحمنزيادة)7(

نصحيف.وهو،يأتيفيما""تُقبلوكذا""أُقبَل:مب،كعداما)8(

.صمنساقط"قال")9(
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صاحبُمَنقيصرُ:فنادى.وتنحَّى،البساطَبالكتابفرمَىالمقدسبيتَيأني

قيصرُفأمَر،أتاهقدِمفلمافأتِني،قَدِمتُفإذا:قال.أنا:قال.آمنفهو؟الكتاب

وتركمحمدًا،اتَّبعَقيصرإنألا،:فنادى،مناديَهأمرثم،فغُلِّقَتْ،قصرهبأبواب

أنيترىقد:!ي!اللّّهرسوللرسولفقالتسلَّحوا.وقد،جندُهفأقبل.النصرانية

وكتب.عنكمرضيقدقيصرإنألا،:فنادىمناديهأمرَثم.مملكتيعلىخائف!

))كدبءلمجرو:اددّهرسولفقالبدنانير.إليهوبعَث؛مسلمإني:!يطاددّهرسولإلئ

الدنانيرَ.وقسَم،"النصرانيةعلىوهو،بمسلمليسادلّّه،عدوُّ

بنأَبْرَوِيزواسمه،كِسْرىإلىالسَّهميحُذافةبنادلّّهعبدَوبعث

مزِّق))اللهم:النبيُّع!ي!فقال.!ي!النبيكتابقمزَّق،أنُوشَروانبنهُرْمُز

)2(.قومهوملكَملكَه)1(ادلّّهفمزَّق."ملكَه

مِيناءبنجُرَيجواسمهالمُقَوقِس)3(،إلىبَلْتَعةأبيبنحاطبَوبعث

يُسلِم.ولمالأمرَ،وقاربَخيرًا،فقال.القبطعظيم)4(إسكندريةملك

ووهب،بماريةفتسرَّى(،وقيسَر)ْسِيرينوأختيهامارية!يطللنبيوأهدى

ذهبًا،مثقالوألنس،أخرىجاريةًلهوأهدى)6(.ثابتبنلحسانسِيرين

النظر.لانتقالكمنساقط"ملكةاللّهفمزَّق"(1)

.(4244)البخاريأخرجه2()

أخرومواضع،بلتعةأبيبنحاطبترجمةفي22(1/4)سعد"ابن"طبقاتانظر:)3(

(.وبعده0/1567)"و"الإصابة2(3601،0/110/،111)1/

."الإسكندرية":ن،مب،ق(4)

وغيرها:الهنديةالطبعةوفي.بعضهمفأصلحةجفيكانوكذا"،"قيس:ص،،عك(5)

"."قيسرى

.ص،جفييردلم"ثابت"بن)6(
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أشهب،وحمارًا،دُلدُلوهيشهباءوبغلةًمصر،قَباطيِّمنثوبًاوعشرين

وهووفرسًا،ماريةعمِّابنهو:قيلمأبور،لهيقالخصيًّاوغلامًاعُفَير،هوو

بمُلكه،الخبيثُ))ضنَّ:!ي!النبيُّفقال1(.وعسلًا)،زجاجمنوقدَحًااللّزَاز،

لمُلكه")2(.بقاءولا

ملِكالغسَّانيشِمْرأبيبنالحارثإلىالأسديوهببنشجاعَوبعث

بنلجَبَلةتوجَّهإنما)5(:وقيلوالواقدي)4(.)3(إسحاقابنقالهالبلقاء،

خليفة.بندِحْيةمعلهرقلتوجَّه)7(:وقيلمعًا.لهماتوجَّه)6(:وقيل.الأيهم

أعلم.فاللّّه

فأكرمه.،باليمامةالحنفيعليبنهَوذةإلىعمروبنسَليطوبعث

هَوذة،يُسلِمفلم،الحنفيأُثالبنثُمامةوإلى،هَوذةإلىبعثه)8(:وقيل

ذلك.بعدثُمامةوأسلم

واحد.يومفي!يطادلّّهرسولبعثهمالذينهم:قيلالستةفهؤلاء

.(161)ص"جماعةابن"مختصرانظر:(1)

.وغيرهعباسابنحديثمن22(1/4)"الطبقات"فيسعدابنأخرجة2()

6(.70)2/"السيرة"فيهشامابنعنهنقلفيما)3(

88(.)3/سعدابنعنهنقلكما)4(

ابنمختصر"عنصادروالمؤلف6(.270/)""سيرتهفيهشامابن:بهالقائل()ه

.الفقرةهذهفيالمذكورةالأقوالأصحابفيةذكروقد(611)ص"جماعة

707(.)2/"الاستيعاب"فيالبرعبدابن:القائل)6(

.(421)73/"دمشقتاريخ"فيعساكرابننقلة)7(

2(.9)ص"السيرة"جوامعفيحزمابن:القائل)8(
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ابنيوعبدٍجَيفَرإلىثمانسنةالقعدةذيفيالعاصبنعمرووبعث

الصدقةوبينعمروبينوخلَّيَاوصدَّقا،فأسلَما،بعُمَانالأزديَّين(1الجُلَنْدَى)

"يَخ!.النبيوفاةبلغته)2(حتىبينهميزلفلم.بينهمفيماوالحكم

ملكِالعبديساوَى)3(بنالمنذرإلىالحضرميبنالعلاءَوبعث

وصدَّق.فأسلم،الفتحقبل:وقيل،الجِعْرانةمنمنصرَفهقبلالبحرين

كُلالعبدبنالحازثإلىالمخزوميأميةأبيبنالمهاجرَوبعث

.أمريفيسأنظر:فقال،باليمنالحِمْيري

منانصرافهعنداليمنإلىجبلبنومعاذالأشعريموسىأباوبعث

عامَّةُفاسلم،الإسلامإلىداعيين4(،)الأولربيعفيعشرسنةبل:وقيل،تبوك

.قتالغيرمنطَوعًاأهلها

حَجَّةفيبمكةووافاه،إليهمطالبأبيعليُّبنَذلكبعدبعثثم

.الوداع

يدعوهماعمرو،وذيالكُلاعذيإلىالبجليادلّّهعبدبنجريرَ)5(وبعث

عندهم.وجريرٌ!يطادلّّهرسولوتوفِّيفأسلما.،الإسلامإلى

الألف.بزيادةص،ج،عفيأصلحثم،"الجلند":قعداما(1)

".بلغه":نمب،ق،عداما)2(

يظهر.فيماج،عفيأصلحثم،ساور"":نمب،ق،عداما)3(

الحذاءلابن"إالتعريففيوكذاالآخر("،"ربيع(:181)ص"جماعةابن"مختصرفي4()

عنصادرصاحبهأنوالظاهرإ،الأول"ربيع:"اللدنيةالمواهب"وفي233(.)2/

كتابنا.

ذلك"."بعد:زيادة،عكفي)5(
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إليهوكتب،بكتابالكذّابمسيلمةإلىالضَّمْريأميةبنَعمرَووبعث

يُسلِم.فلمالزبير،أخيالعوَّامبنالسالبمعآخربكتاب

يبعثلم:وقيل.الإسلامإلىيدعوهالجُذاميعمروبنفَروةإلىوبعث

باسلامه.ع!النبيإلىوكتب،فأسلم(،1)بمُعَانلقيصرعاملًافروةوكان.إليه

وفرسفِضَّة،لها:يقالشهباءبغلةوهيسعد،بنمسعودمعهديةًإليةوبعث

واللّّه-والظاهر،جماعةقالكذايعفور.:لهيقالوحمارالظَّرِب)2(،لها:يقال

)5(.الترخيمتصغيريعفورتصغيروعُفَير)4(واحد)3(،ويعفورًاعُفَيرًاأن-أعلم

ووهب،هديتهفقبِل.بالذهب)6(مخوَّصٍسندسٍوقَباءَأثوابًاإليهوبعمشا

ونشًّا)7(.أوقيةًعشرةاثنتيسعدبنلمسعود

ومسروحالحارثإلىبكتابالمخزوميربيعةأبيبنعيَّاشَوبعث

ص)8(،ص
حمير.منكلالعبدِبنيولعيم

"البلدان"معجموفي.الميمبضم،عجفيضبطكذا("و"مُعان"له".:،عكفيبعده(1)

".بالضميقولونهوالمحدِّثون،"بالفتح(:531/)5

بالضاد.رسمجميعًاالاصولفي)2(

"الفتحافيالحافظعزاهواحدبأنهماوالقول.المقوقسأهداهمماعفيرًاأنَّسبققد)3(

.(961)ص(""خلاصتهفيالطبريالدينمحبقالوبه،عبدوسابنإلى95()6/

عفير".أو"واحدٌ:صوابهيكونأنواخشىوعفير"،"واحدًا:،عك(4)

381(.)8/"والنهاية"البدايةفيأيضًاكثيرابنالتصغيرذكر5()

النخل.كخوصبهمنسوجاي)آ(

النصف.:والنَّشُّ..".عشر."اثني:مب،قعداما)7(

.ن،مب،قمنأثبتماوالصواب.""ابني:جوفي"،"بن:،عك،ص)8(
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ما.
!صمؤذِّنيهفي

اللّّهلرسولأذَّنمنأولوهو،رباحبنبلال:بالمدينةاثنان:أربعةًوكانوا

مولىالقَرَظسعدُوبقباء:.الأعمىالعامريالقرشيمكتومأمِّبنوعمرو!!ي!،

الجُمَحي.(1مِعْيَر)بنأوسواسمه،محذورةأبو:وبمكةياسر.بنعمَّار

يرجِّع،لاوبلال،الإقامةويثنِّيالأذانيرجِّعمنهممحذورةأبووكان

،بلالوإقامةمحذورةأبيبأذانمكةوأهلالشافعئيُفأخذ؛الإقامةويُفرد

الإماموأخذ،محذورةأبيوإقامةبلالبأذانالعراقوأهلحنيفةأبووأخذ

فيمالكوخالفهم.وإقامتهبلالبأذانالمدينةوأهلالحديثأهلفيأحمد

يكررها.لافإنه،الإقامةلفظةوتثنيةالتكبيرإعادة:موضعين

فصل

ص!أمرائهفي

على!ي!ادلّّهزسولأمَّرهجُور،بَهْرامولدمن،ساسانبن)2(باذانمنهم

اليمن،علىالإسلامفيأميرأولفهو،كسرىموتبعدكلِّهااليمنأهل

العجم.ملوكمنأسلممنوأول

على.ضنغاءباذانبنشَهْرابنَهباذانموتبعد!ي!اللّّهرسولأمَّرَثم

بنسعيدبنخالدصنعاءعلى!يمّاللّّهرسولُفأمَّرشَهْر،قُتِلثموأعمالها.

.العاص

تحريف."،"مغيرة:غيرهاوفي"مغير"،:الهنديةالطبعةفي(1)

مب.،صمنساقط"بن"لفظ)2(
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والصَّدِفَكندةَالمخزوميأميةأبيبنالمهاجر!وّاللّّهرسولُوولَّى

المرتدِّين.منأناس!قتالإلىبكرأبوفبعثهإليها،يسِرْولمع!ماللّهرسولفتوفِّي

حَضْرَمَوتَ.الأنصاري(1لبيد)بنزيادَوولَّى

والساحل.ورِمَعَ)2(وعدنَزَبيدَالأشعريموسىأباوولَّى

الجَنَد.جبلبنمعاذوولَّى

.نجرانحرببنصخرسفيانأباوولَّى

تيماءَ.يزيدابنَهوولَّى

ثمانسنةبالمسلمينوالحجِّالموسموإقامةَمكةَأَسِيدبنعتَّابوولَّى

سنةً.العشريندونوله

بها.والقضاءَباليمنالأخماسَطالبأبيبنعليَّوولَّى

وأعمالها.عُمَانالعاصبنعمرووولَّى

يقبضوالٍقبيلةكلِّعلىكانلأنه،كثيرةًجماعةًالصدقاتِوولَّى

.الصدقاتعُمّالكثرهنافمنصدقاتها،

الناسعلىيقرأعليًّاإثرهفيوبعث،تسعسنةالحجإقامةبكرأباوولَّى

وقيل:.الحجإلىبكرأبوخرجأنبعدنزلأولهالأن:فقيل(؛)براءةسورة

وأ،المطاعإلاويعقِدُهاالعقودَيحُلُّلاأنهكانتالعربعادةلأن)3(بل

غلط.وهو،أمية"":المطبوعةالنسخفي(1)

الرسالة.طبعةمنساقطوهو.تصحيف،بالزاينعداماالأصولفي)2(

"."ان:ص،ج)3(
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الصدِّيق:لهقالولهذاومساعدًا.لهعونًابهأردفة:وقيل.بيتهأهلمنرجل

.(1مامور)بل:قالمأمور؟أوأمير

منببدعٍهذاوليس،بعليٍّعزَلَهبل:فيقولون،الرافضةاللّهأعداءوأما

وافترائهم.بَهْتِهم

وأ،الحجةذيشهرفيوقعتقدالحجةهذهكانتهلالناسواختلف

أعلم.واللّّه،قولينعلىالنسيء؟أجلمن،القعدةذيفيكانت

فصل

صح!حَرَسهفي

العريش.فينامححرحريومحرَسهمعاذ،بنسعد:فمنهم

حرَسه)2(العوامبنوالزبيرأحد،يومحرَسهمَسْلَمةبنمحمدومنهم

.الخندقيوم

حَرَسه.على)3(كانالذيوهوبشر،بنعبَّاد:ومنهم

جعفرأبيعن(2545،645/)هشامابنعنهذكرهكماإسحاقابنأخرجه(1)

بنجابرحديثمن)3992(النسائيأيضًاوأخرجهمرسلًا.الباقرعليبنمحمد

عنه،الزبيرأبيعنخثيمبنعثمانبناللّهعبدعنجريجابنطريقمن،اللّهعبد

الحديث،فيبالقويليسخثيمابن":عقبةالنسائيوقال.؟"رسولأو"أمير:وفية

بنإسحاقعنإلاكتبناهوماالزبير،أبيعنجريجابنيجعللئلاهذاأخرجتوإنما

]بنالرحمنعبدولا،خثيمابنحديثيتركلمالقطانسعيدبنويحنرو.إبراهيم

بنعليوكأن،الحديثمنكرخثيمابن:قالالمدينيبنعليأنإلامهديا،

.صدوق:خثيمبنعثمانبناددّهعبدعنحجرابنوقال،"للحديثخلقالمديني

حرسة"."من:ص،ج)2(

،ع.كمنساقط"على")3(
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مِنَ!مُكَ!ووَألمحهُ:تعالىقولهنزلفلما.هؤلاءغيرآخرونجماعةوحرَسه

2(.الحرَس)وصرَفبها،فأخبرهم،الناسعلىخرج67(:المائدةأ(1أفَّال!!)

فصل

يديهبينالأعناقيضربكانفيمن

بنومحمدعمرو،بنوالمِقدادالعوَّام،بنوالزبير،طالبأبيبنعلي

وكان.الكلابيسفيانبنوالضحاكالأقلح،أبيبنثابتبنوعاصممَسْلمة،

منالشرطهَصاحببمنزلة!ي!منهالأنصاريعبادةبنسعدبنقيس

الحديبية.يومبالسيفرأسهعلىشعبةبنالمغيرةووقفالأمير)3(.

فصل

عليهيأذنكانومنوسواكهونعلهوخاتمهنفقاتهعلئكانفيمن

خاتمه،علىالدَّوسيفاطمةأبيبنومُعَيقيب،نفقاتهعلىبلالكان

مولياه،وأنَسَةالأسودرَباحعليةوأذِن.ونعلةسواكهعلىمسعودوابن

.الأشعريموسىوأبو،مالكبنوأنس

أفَّال!!.)مِنَإلىأولهامنالايةوردت،حصفي(1)

""تفسيرهفيوالطبري3(0)46والترمذيالتفسير()768-منصوربنسعيداخرجه)2(

عنشقيقبناددّهعبدحديثمن8()9/والبيهقي313()2/والحاكم956()8/

شقيقبناللّّهعبدعن(956)8/الطبريأخرجهوقد.لينإسنادهوفي.عائشة

كعببنومحمدجبيربنسعيدمرسلأيضًالةويشهد.صحيحوإسنادهمرسلًا،

.وغيره(956)8/الطبريعندالقرظي

أنس.حديثمن71()5البخاريأخرجه)3(
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فصل

وخطبائهشعرائهفي

بناللّّهوعبد،مالكبنكعب:الإسلامعنيذُبُّونالذين)1(شعراؤهكان

بنوكعب.حسَّانالكفارعلىأشدّهموكان.ثابتبنوحسَّانزواحة،

شمَّاس.بنقيسبنثابتخطيبةوكان.والشركبالكفريعيِّرهممالك

فصل

السفرفيء!يمّيديهبينيَحْدُونكانواالذينحُداتهفي

بنسَلَمةعمُّ)2(الاكوعبنوعامروأنجَشَة،،رواحةبناللّّهعبد:منهم

فقال،الصوتحسنُحادٍ!ي!اللّهلرسولكان")3(:مسلم"صحيحوفي.الاكوع

النساء.ضَعَفةَيعني"القواريرتكسِرلاانجَشَة،يا))رويدًاصح!:اللّّهرسولله

فصل

وسراياهوبعوثهغزواتهفي

سنين.عشرمدةفيالهجرةبعدكانتوسراياهوبعوثهكلُّهاغزواته

)4(،عشرةتسع:وقيل،وعشرونخمس:وقيل،وعشرونسبعفالغزوات

جماعة"ابنمختصر"وفي.المطبوعةالنسخفيوكذا،"شعرائة"من:ن،مب(1)

.الأخرىالنسخمنأثبت-كماالفصولهذهفيعنةصادروالمؤلف-(123)ص

غلط.وهو،"وعمُّة":المطبوعةالنسخفي)2(

أيضًا.6(41)9البخاريوأخرجه،مالكبنأنسحديثمن)2323(برقم)3(

انظر:،الأصولمنأثبتناماوالصواب"،وعشرون"تسمع:المطبوعةالنسخفي(4)

67(.)ص"جماعةابن"مختصر
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وقريظة،،والخندقوأحد،بدر،:تسحفيمنهاقاتل.ذلكغيروقيل

النضير،بنيفيقاتل:وقيل.والطائف،وحنين،والفتحوخيبر،والمصطلق،

خيبر.أعمالمنالقرىووادي،والغابة

ستِّين)2(.من(1)فقريب،وبعوثهسراياهوأما

والفتح،وخيبر،،والخندقوأحد،بدر،:سببعالأمهاتالكباروالغزوات

بدر.سورةالأنفالفسورة.القرآننزلالغزواتهذهشأنوفي.وتبوك،وحنين

مَقَحِدَآلمُؤمَنِينَأَهلِكَتُجَوِّئُ)وَذ!كَدَؤتَمِنقولهمنعمرانآلآخرأحدوفي

صدروقريظة)3(الخندققصَّةوفيبيسير.آخرهاقُبيلإلى،112:]اَية3!لقِتَا

وخيبرالحديبيةقصةوفيالنضير.بنيفيالحشروسورة.الأحزابسورة

النصر.سورةفيصريحًاالفتحوذُكِر،الفتحإلىفيهاوأشير،الفتحسورة

منهاالملائكةمعهوقاتلتأحد.وهيواحدةغزوةفيع!ي!منها)4(وجُرِح

)5(.وهزمتهمالمشركينفزلزلت،الخندقيومالملائكةونزلت.وحنينبدرفي

غزوتين:فيالفتحوكانفهربوا.،المشركينوجوهفيبالحصىمنها)6(ورمى

قريبًا"."فكانت:يعني"فقريبًا":نمب،،قعداما(1)

الدينشرفالشيخذكركما،وخمسينستًّاسراياه"وكانت:"جماعةابنمختصر"في)2(

.(91-81)5/"والنهاية"البدايةوانظر:.."..وقيل.الدمياطي

الهدى"سبلانظر:خطأ.وهو،وخيبر"":زيادةبعدهاوماالميمنيةالطبعةفي)3(

الفصل.آخرإلىكتابنامنالصالحينقلوقد(01-4/9)والرشاد"

اللّه"."رسول:،عكفيبعده(4)

تصحيف."،هرّبتهم":ص،ج)5(

"فيها".:ك،ع)6(
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وتحصَّن.الطائفوهي،واحدةغزوةفيمنهابالمَنْجَنيقوقاتَل.وحنينبدر،

الفارسي.سلمانبهعليهأشار،الأحزابوهي،واحدةفيبالخندق

فصل

(1)وأثاثه!ي!سلاحهذكرفي

أبيه.منوَرِثه،مَلَكهسيفٍأولُوهوماثور،:أسيافتسعةلهكان

وكانت.يفارقةيكادلاوكانوفتحها،الفاءبكسرالفِقاروذو،والعَضْب

والبتَّار،،والقَلَعي.فضَّةمنونعلهوبَكَراتهوذوابتهوحلقتهوقَبيعته)2(قائمته

فضةً،سيفةنعلوكانت)3(.والقضيب،والمِخْذَم،والرَّسوب،والحَتْف

(.فضة)ْحِلَقُذلكبينومافضةً)4(،سيفهوقبيعة

الرويا)6(.فيهاأُرِيالذيوهوبدر،يومتنفَّلهالفقازذوسيفهوكان

وفضة.ذهب)7(سيفهوعلى،مكةَالفتحيومودخل

متأخر.بخطفاستدركمنع"أثاثه"وسقط.صمنساقط"ذكر"لفظ(1)

حديد.أوفضةمنطرفهعلىما:السيفقبيعة)2(

فأخطأ،الحاشيةفيمستدركًاكانولعله،الدروعذكرقبل،جصفي"القضيب"ذكر)3(

موضعَها.ناسخ

المطبوعة.النسخمنوكذا،نمب،ق،منساقطفضة"سيفهوقبيعة"4()

وفي5374()""المجتبىفيوالنسائي(1/184)"الطبقات"فيسعدابنأخرجه5()

اَدثَه!عكَتهُ،زَأنسعن()9913الالار"مشكلشرح"فيوالطحاوي)7279("الكبرى"

الشواهد.فيحسنوإسناده

226(.)3/والسيرالمغازيمنأحد"غزوةفيفصل"فيوتخريجهالرؤياذكرسيأني)6(

فيعاصمأبيوابن(01)7""الشمائلوفي(0961)""الجامعفيالترمذيأخرجه)7(

-("النبي"أخلاقفيالشيخوأبو34(0/26)والطبراني(1961)"والمثانيالاَحاد"
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الشَّحمأبيعندرهَنهاالتيوهيالفُضولذات:أدراعسبعلهوكانت

وكانت،سنةإلىالدَّينوكانصاعًا،ثلاثينوكان،لعيالهشعيرعلىاليهودي

حديد.منالدرع

والخِرنق.والبتراء،،وفِضّة،والسُّغْدية،الحواشيوذات،الوشاحوذات

والكَتوموالبيضاء،والصفراء،والروحاء،الزوراء،:قِسِيٍّستُّلهوكانت

والسَّداد.،النعمانبنقتادةفأخذهاأحد،يومكُسرت

ثلاثفيها(1مبشور)أديممنومنطقةالكافور،:تدعىجَعْبةلهوكانت

وقال،بعضهمقالكذا.فضةمنوالطرف،فضةمنوالإبزيم)2(فضة،منحِلَق

منطقةً)3(.وسطهعلىشدَّالنبيُّع!يوّأنيبلغنالم:تيميةابنالإسلامشيخ

وترلس:قيلالفُتَق)5(.:لهيقالوتُرس(،4الزَّلوق):لهيقالتُرْسلهوكان

الذهبيقال.غريبحديث:الترمذيوقال،العَصَريمزيدةحديثمن383(2/)

علمنافمامنكر،"وهذاحُجَير:بنطالبترجمةفي333()2/"الاعتدال"ميزانفي

.جنسخةعلىتعليقةفيهذاالذهبيكلامبعضهمنقلوقد.ذهبًا"!تَسيفهحليةفي

نصحيف.،"منشور":المطبوعةالنسخوفي.وجههقشَر:الأديمَبَشَرمن(1)

الآخر.الطرففيهيدخللسانذووهو،المنطقةرأسفيالذيهو2()

!"المغازيفيالواقديروىوقد(.471)7/("المسائل"جامعضمن""القرمانية)3(

بمنطقةوسطهاوحزم"فأظهرها،أحد،يومالدرعلبسقد!لمجؤاللّةرسولأن2(1/41)

المنطقةذكروممن38(.2/)سعد"ابن"طبقاتوانظر:.."..أدممنسيفحمائلمن

فيالناسسيدوابن(17ه)ص"السيرة"مختصرفيالدمياطيالحافظهناالموصوفة

.(126)صالكبير""المختصرفيجماعةوابن386()2/الأثر"عيون"

المصادر.منأثبتماإلىفيعوغُيِّر."الدلوق":مب،ق،جوفي.(""الدلوف:،عك،ص(4)

والتاء.الفاءبضمقفيضبط)5(
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.(1)التمثالذلكاللّهفأذهب،عليهيدهفوضَع،تمثالصورةفيه،إليةأهدي

والآخر:المُثْوي)3(،)2(:لأحدهميقال،أرماحخمسةلهوكان

البيضاء،:تُدعى)5(كبيرةوأخرى،النَّبْعة:لهايقالوحَربة4(،المتثنِّي)

الأعيادفييديهبينبهايُمشَىالعَنَزةلها:يقالالعُكّازشبةصغيرةوأخرى

أحيانًا.حمهايمشىوكاناليها،يصلِّىسترةًفيتخذها،أمامهكَأ-)6(ا"
."?هـلرحتى

آخرومغفربشَبَه)7(،وُشِّحالموشَّح،:لهيقالحديدمنمِغْفَرلهوكان

السُّبوغ)8(.ذوأوالسَّبوغ،:لةيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

رواهوقد386(.)2/الأثر"و"عيون(261)ص"جماعةابن"مختصرانظر:

ابنأخرجهوبنحوه(.531)7/"الأسماعإمتاع"فيكماعائشةحديثمنالأوزاعي

.مكحولعن(1/948)""الطبقاتفيسعد

الدارجة.اللغةعلىالأصولفيوقعكذا

تصحيفوكلاهما.كفيعليهالضبةمع""المشوي:،عكوفي.""المستوي:ص،ج

النهاية""فيالأثيرابنوفسَّره.جحاشيةفيبعضهمصححهوكذا،ن،قمنأثبتما

وانظر:."الإقامة:الثويمن،بهالمطعونيُثبِتلأنهبهسمِّي":بقوله23(1/0)

.(261)ص"جماعةابن"مختصر

"الأسماعو"إمتاع(126)ص"جماعةابن"مختصرفيوهكذان،ق،فيضبطكذا

فيردواذلكوكلّ،"المثني":وفيع،"المنثني":جوفي.وغيرهما(251)7/

مب.ك،ص،فيالكلمةتعجمولمالمصادر.

لها"."يقالك،ع:

.المطبوعمنساقطحتى""

الأصفر.النحاس:الشَّبَه

إلىالأصولجميعفيتصحفو"السبوغ(".ك،عمنساقطالسبوغ"ذوأو"

المسبوغ"."ذو:نمب،وفي.السيوغ""ذو:ص،جفيوكذا.مسيوغ""
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أخضر.سُنْدُسجُبَّةفيها:قيل،الحربفييلبسهاجِبَابثلاثلهوكانت

سندسبطانتهديباجمنيَلْمَق)1(لهكانالزبيربنعروةأنوالمعروف

فيالحريرلبسَيجوِّزروايتيهإحدىفيوأحمد)2(،الحربفييلبسهأخضر،

)3(.الحرب

عنداود")4(أبي"سننوفي.العُقابلها:يقالسوداءرايةلهوكانت

ألويتهوكانتصفراء،!ي!ادلّهرسولرايةرأيت:قالالصحابةمنرجل

الأسود.فيهاجعلوربمابِيضًا،

بهيمشيأطولأوذراعقدرومِحْجَنالكِنَّ،:يسمَّىفسطاطلهوكان

وقضيب،العُرجون:تسمَّىومِخْصَرة؛بعيرهعلىيديهبينويعلِّقه،بهويركب

الخلفاء.يتداولهكانالدبوهو:قيل.الممشوق:يسمَّى(الشَّوحَط)ْمن

مضبَّبآخروقدحمُغيثًا)6(،ويسمَّى،الرَّيَّان:يسمَّىقَدَحلهوكان

فضة.منبسلسلة

فيهيبولسريرهتحتيوضععَيدانمنوقدَحقوارير،منقدَحلهوكان

انظر:.معرَّبفارسى(،5132)3/دريد"ابن"جمهرةفيكماالمحشوالقباءهو(1)

(.القلمدار-646)صللجواليقي""المعرب

لابن""المغنيوانظر:.عروةعن2(531)""السننفيمنصوربنسعيدأخرجه2()

2(.264/)قدامة

.(1/188)"والوجهينالروايتين"كتاب:انظر.الحارثبنإبراهيمروايةوهي)3(

إسنادهفي363(،)6/والبيهقي(4961)عاصمأبيابنوأخرجه2(،5)39برقم(4)

مبهم.رحا

القسي.منةتتخذشجر)5(

تصحيف."مغنيًا"،:المطبوعةالنسخفي)6(
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،(1فيه)يتوضأحجارةمنوتَور:قيل.الصادرة:تسمَّىورَكْوة،بالليل

ومُدْهُن،صُفْر،منومِغْسَلالسَّعة،:يسمَّىوقَعْبشَبَه،منومِخْضَب

وهوعاج،منالمُشْطوكان:قيل.والمُشْطالمرآةفيها")2(رَْ لجعلبعةو

فيوكانبالإثمد.عينكلِّفيثلاثًاالنومعندمنها)3(يكتحلومُكْحُلةالذَّبْل؛

.والسِّواكالمقراضان)4(الرَّبْعة

أربعةيحملهاحِلَق)6(أربعلهاالغرَّاء،:تسمَّىقَصْعةله)5(وكانت

بنأسعدلهأهداهساجٍمنقوائمةوسريرٌ،وقطيفةومُدّ،،وصاعٌ؛بينهمرجال

لِمف)7(.حشوُهأَدَمٍمنو!زاتر،زُرارة

أحاديث.فيمفرَّقةًرويتقدالجملةوهذه

حديثمن)9(آلاتهفيجامعًاحديثًا)8(""معجمهفيالطبرانيروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

".ق:"منة

.العطاركجونةمربَّعوإناء،الجُونة:الرَّبعة

."فيها":،عك

فيسياقهإلىراجعنصبةولعلبالظاء(،عكفي)ورسمةالمقراضين"":قعداما

".والسواكالمقراضينأيضًاالربعةفي"ويجعل(:133)ص"جماعةابن"مختصر

"."دا:،عك

".أربعة":،عكعداما

".ليف"من:،عص

وفيه(.2801/)"المجروحين"فيحبانابنوأخرجه(،11/111)"الكبير"

ابنوذكره".الحديثيضعممن"كان:حبانابنقال،متروكوهوعروةبنعلي

للألباني.(224)5""الضعيفةوانظر:2(.1/39)""الموضوعاتفيالجوزي

"الانية".إلىالمطبوعفيتصحَّف
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منوقبيعته،فضةمن)1(قائمتةسيف!!راللّّهلرسولكان:قال،عباسابن

لهوكانتالسَّدَاد.:تسمَّىقوسلهوكانتالفَقار.ذا:يسمَّىوكان،فضة

.الفضولذات:تسمَّىبالنحاسموشَّحةدرعلهوكانت.الجُمْع:تسمَّىكنانة

لهوكانالدَّفن)3(.:يسمَّىمِجَنٌّلهوكانالنبعاء)2(.:تسمَّىحَرْبةلهوكانت

لهوكان.السَّكْب:يسمَّىأدهمفرسلةوكانالموجز.:يسمىأبيضترس

ناقةلهوكانت.دلدللها:يقالشهباءبغلةلهوكانتالرَّاج)4(.:يسمَّيسرج

يسمى:بساطلهوكانيعفور.:يسمَّىحمارلهوكانالقَصْواء.:تسمَّى

الصادر.:تسمىركوةلةوكانتالنَّمِر)6(،:تسمىعنزةلةوكانت(،الكَرْد)ْ

)1(

)2(

)3(

)4(

(5(

)6(

".و"المجروحينالكبير""المعجمفيوكذا،مببهاانفردت""من

سبقتالتيوهي.نقطةالإهمالعلامةظنَّالناسخولعل،المعجمةبالغينص،عفي

النَّبْعة.باسم

"المعجمفيوكذا""الذقن:،عكوفي272(.)5/الزوائد"و"مجمعص،جفيكذا

المسائل""جامعفيوكذا،""الدقن:نوفي.قفيالكلمةتعجمولم.الكبير"

فيالزبيديوضبطه.تحريفولعلهالفرقد"،":""المجروحينوفي(113)7/

بدلبالقافالنسخبعض"وفي:قالثموالفاء،بالذال(134)7/"السادةإتحاف"

.وغيره"التاج"في"ذفن"مادةتردولم.الفاء"

وفي.والجيمبالمهملةالشارحوضبطه(173)2/"المحافل"بهجةوشرحفيعكذا

وفي."المسائلو"جامع""المجروحينفيوكذاالمهملةبالحاءالأخرىالنسخ

والجيم.بالدال"الداج":وغيرهالكبير""المعجم

"بهجةشارحضبطهولكن.الكافبضمن،وفيج.قضبطوهذا،النسخجميعفيكذا

إتحاف"فييبدوفيماالإشارةهـاليهالكَزّ"":"والزاي"بالكاف(173)2/"(المحافل

بالراء.38(0)8/"والنهايةالبدايةو"الكبير""المعجموفي.(413)7/"السادة

و"البداية-الكبير"المعجم"فيوكذا،ص،جمنوالمثبت.القمر"":ن،مبق،ك،ع،
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شَوْحَطوقضيب1(،المدلّة،):]تسمَّىومرآة،الجامعاسمةمقراضلهوكان

."الموت:يسمى

فصل

!يروّدوابهفي

عنداسمةوكان.ملَكَهفرسأولوهو:قيل.السَّكْب:الخيلفمن

طَلْقَمحجَّلًاأغرَّوكان.""الضَّرِس:أواقبعَشْرمنهاشتراهالذيالأعراني

أدهم.كانوقيل.كُمَيتًااليمين

)2(.ثابتبنخزيمةفيةشهدالذيوهو،أشهبوكانوالمرتجِز.

متفقسبعةفهذهوالوَزْد.،وسَبْحةوالظَّرِب)4(،واللّزاز،واللُّحَيف)3(،

جماعةبنإسحاقأبيبنمحمداللّهعبدأبوالإمامجمعها(،عليها)ْ

وغيرها.("السادةو"إتحاف"والنهاية

المسائل""جامعوانظر:.الزبيدييفسِّرهاولم.وغيرهالكبير""المعجممن(1)

/7(113).

36()70داودأبوالفرستسميةدونوأخرجه(.1/224)سعد"ابن"طبقاتانظر:2()

-17)2/الحاكموصححه،صحيحوإسناده2(،1)883وأحمد(64)47والنسائي

81).

وكسراللامبفتحوقيل."اللُّخَيف":قالبعضهمأن)2855("البخاري"صحيحفي)3(

"الباريفتحو"356(/1)الأنوار"مشارق"انظر:.ذلكغيروقيلمكبرا.المهملة

/6(.)95

الاَني!البيتوفيهنابالضادكلهاالأصولفيرسمه4()

جماعة"ابن"مختصرعنصادروالمؤلف(917)ص""مختصرهفيالدمياطيقاله)5(

.(136)ص
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:فقال،بيتفيالشافعي

آسرارُلهاوَرْدٌمرتجِزٌلِزَازُظَرِبٌسَبْحةلُحَيف!سَكْمبوالخيلُ

اللّهأعزَّهعمرأبوالعزيزعبدالدينعزُّالإمامولدهعنهبذلكأخبرني

)1(.بطاعته

فيها)2(.مختلفولكنعشر،خمسةأُخَرأفراسلهكانت:وقيل

ليف.منسَرْجهدفَّتاوكان

وبغلة.المُقَوقِسلهأهداهاشهباءوكانت،دُلدُلالبغالمنلهوكان

لهأهداهاشهباءوبغلة.الجُذاميفَروةلهأهداها،فِضَّةلها:يقالأخرى

نإ:قيلوقد،الجندلدُومةصاحبلهأهداهاوأخرى.أيلةصاحب

يركبها)3(.فكان،بغلةً"لمجيمّللنبيأهدىالنجاشي

وحمار،القبطملكُالمُقَوقِسلهأهداه،أشهبوكانعُفَيرالحميرومن

الجُذامي.فَروةلهأهداهآخر

فركبه)4(.حمارًا!النبيَّأعطىعبادةبنسعدأنوذُكِر

فيالدينعزوذكر733.سنةالدينبدروأبوه767سنةجماعةابنالدينعزتوفي(1)

مرَّة.غيرالمذكورالبيتانشدهوالدهأن(136)صمختصره

كتابفيوشرحهاذكرهاإنهوقال(917)ص""مختصرهفيالدمياطيسمَّاها2()

له.""الخيل

وقد467()2/الشيخلأبي((!ك!ممالنبي"أخلاقكتابمن(138)صجماعةابننقلة)3(

.(161)صالركوبفيلمجم!هديهفصلفييأنيماوانظر.عباسابنعنرواه

مندهلابن!ي!((النبيأردفهمن"أساميكتابمن(913)صجماعةابننقلة(4)

87(.)ص
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والعَضْباء.عليهاهاجرالتيوهي:قيل1(،القَصْواء):الإبلومن

وقيل:.بذلكسُمِّيت)3(وإنماجدَع)2(،ولاعضَببهايكنولموالجَدْعاء،

فيه؟اثنتانأو،واحدةوالجدعاءالعضباءوهل.بةفسمِّيتعضَنببأذنهاكان

له،قَعودعلىأعرابيجاءثمتُسْبَق،لاكانتالتيهيوالعضباء.خلاف

يرفعلاأناللّّهعلىحقًّا))إنَّع!ي!:فقال،المسلمينعلىذلكفشقَّفسبقها،

)4(."وضَعهإلاشيئًاالدنيامن

فأهداه،فضَّةمنبُرَةٌأنفهفيجهللأبيمَهْريًّاجملًابدزيوم!ي!وغنِم

المشركين.بذلكليغيظالحديبيةيومَ

إليهبهاأرسلمَهْريَّهجم!6(لهوكانتلِقْحةً)5(.وأربعونخمسلهوكانت

عُقَيل.بنينَعَممنعبادةبنسعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حديثفيرسمهاسبقوكذاالمقصورةبالألفمب،قعدافيماالكلمةرسمت

العذريأن(918)2/""المشارقفيالقاضيذكروقد.،ع،جصفيأيضًاالطبراني

خطأ.وهووالقصر،بالضم"مسلم"صحيحفيجابرحديثفيضبطة

.الأذنفيالقطع:والجاع،الأذنفيالشقُّ:العضَب

ثم،واحدةلناقةاسمانأنهماعلىوالجدعاءالعضباءذكرأنهعلىيدلالمؤلفسياق

نأعلىيدل(913)ص"جماعةابن"مختصروسياق.ذلكفيالخلافإلىأشار

خلاصته""فيالطبريالدينمحبقالكماوالجدعاءالعضباءهيالقصواء

69(2/)"المشارق"فيالقاضيونصره،الحربيبذلكجزموقد(.117)ص

.(241)ص""ألفيتهفيوالعراقي

اللَّهُ!ثكَنهُ.رَأنسحديثمن65(10)2872،البخاريأخرجه

فيالناسسيدابنوتبعه(182)ص""مختصرهفيالدمياطيذكرهمامجموعوهي

المؤلف.صدروعنه(141)صجماعةوابن193(93-20/)الأثر"عيون"

مُهْرة.اسمهاأن(1/264)سعد"ابنطبقات"فيوالذي.المذكورةالمصادرفيكذا
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ذبح)2(بَهْمةًالراعيولَّدكلَّماتزيد،أنيريد)1(لا.شاةمائةلهوكانت

شاةً.مكانها

أيمن.أمُّترعاهنمنائحأعنُزسبعُلهوكانت

فصل

صح!ملابسهفي

تحتيلبسهاوكانعليًّا.كساهاالسَّحاب،:تسمىعِمامةلهكانت

.قلنسوةبغيرالعمامةويلبس،عمامةبغيرالقلنسوةيلبسوكان)3(.القلنسوة

(4)""صحيحهفيمسلمروىكما،كتفيهبينعمامتهأرخىاعتمَّإذاوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

وفي(.1/141)الأثر"و"عيون(141)ص"جماعةابنو"مختصرص،جفيهكذا

يريد".لا"وكان:مبك،ع،،ق

ذبحبهمةالراعيولد"كلما:،عكوفي،"الراعيذبحبهمةولد"كلما:،جصفي

أخرجةوقد.المذكورينالمصدرينفيجاءلماموافقمبق،منوالمنبت".الراعي

"الأدبفيوالبخاري(46381،67841)وأحمد6(20/)"الأم"فيالشافعي

حبانابنوصححه،صبرةبنلقيطحديثمن(1)42داودوأبو()166المفرد"

.(4/011)والحاكم(4501)

أمثلةمنالنحوكتبفييحكونماويشبه،قلمسبقوهو،الأصولجميعفيكذا

وكسرالمسمار،الثوبُخرق:وقولهم،رأسيفيالقلنسوةَأدخلتُ:كقولهمالقلب

القلانسىتحتهايلبس"وكان(:281)ص"جماعةابن"مختصروفيالحجر!الزجاجُ

وهو،"القلنسوةتحتهاويلبسيلبسهاوكان"وغيرها:الهنديةالطبعةوفي.اللاطية"

ناشر.أوناسخإصلاح

بنعمروبنجعفرعنالوراقمساورعنأسامةأبيطريقمن(534/)9135برقم

-الإرخاء،ذكرطرقهجُلِّفيفليس،الحديثهذالفظفياختلفقد.أبيهعنحريث
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قدسوداءعمامةوعليهالمنبرعلىالنبيُّلمجي!رأيتُ:قالحُريثبنعمروعن

كتفيه.بينطرفيهاأرخى

مكةدخل!يماللّهرسولأناللّهعبدبنجابرعنأيضًا)1(مسلموفي

سوداء.عمامةوعليه

يرخيهايكنلمالذؤابةأنعلىفدلَّ،ذؤابةًجابر:حديثفييذكرولم

،القتالأُهبةوعليهمكةدخل!ي!النبيإنّ:يقالوقد.كتفيهبيندائمًا

)3(.يناسبهماموطنكلِّفيفلبِس)2(،رأسهعلىوالمِغفَرُ

الذؤابةسببفييذكرروحهاللّهقدَّستيميةابنالعباسأبوشيخناوكان

بالمدينةرآهالذيالمنامصبيحةاتخذهاإنمامحك!ي!النبيأنوهوبديعًا،شيئًا

الملأيختصمفيمَمحمد،يا:"فقال،وتعالىتباركالعزةربَّرأىلما

السماءبينمافعلمتُكتفيَّ،بينيدهفوضع.أدريلا:قلت؟الأعلى

حديثفيالأمرينذكرعدمالأشبهولعل.القتحيومكانأنهزيادةبعضهاوفي

"الحميديمسندو"(13/524ه)9"مسلمصحيح"ينظر:.حريثبنعمرو

شمائلو"(4)770داود"أبيسننو"25481(0554،2)"شيبةأبيابنو")576(

ابنسننو"6759(،6749)للنسائي(الكبرىو"السنن(511،611)"الترمذي

لمجيط"النبيأخلاقو"(541،0641)9"يعلىأبيمسندو"3587(،1282)"ماجه

68(.5/)للبيهقي"النبوةدلائلو"(2187/)الشيخلأبي

.()1358برقم(1)

بينوللتوفيق(.)1357ومسلم(184)6البخاريأخرجهالذيأنسحديثفيكما2()

62(.-4/16)"الباري"فتحانظر:العمامةوذكرالمغفرذكر

فيالمؤلفعمدةوهي(471)7/"المسائلجامح"ضمنالإسلاملشيخ"القرمانية")3(

.الفصولهذه
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:فقالالبخاريَّعنه)2(وسأل(،1)الترمذيفيوهو،الحديث"...والأرض

العلممنوهذا.!ي!كتفيهبينالذؤابةأرخىالغداةتلكفمن:قال.صحيج

.لغيرهالذوابةشأنفيالفائدةهذهأرولم.وقلوبُهمالجهَّالألسنةُتنكرهالذي

الرُّسْغ.إلىكمُّهوكان،إليهالثيابأحبَّوكان،القميصولبس

القَباءولبِسوالفَرَجيَّه43(،القَباء)3(،شبهوهووالفَرُّوجَ،الجُبَّةَولبِس

الكمَّين.ضيقةجبّةًالسفرفيولبِسأيضًا.

أذرعستةطولبُرْدةًرداؤهكان(:)هالواقديقال.والرداءالإزارولبِس

عرضفيوشبرأذرعأربعةطولعُمَاننسجمنوإزارهوشبر،ثلاثةفي

وشبر.ذراعين

اسمًاإلاالحُلَّةتكونولاورداء،إزار:والحُلَّةحمراء.حُلَّةًولبِس

وإنماغيرها،يخالطهالابحتًاحمراءكانتأخهاظنَّمنوغلِطمعًا.للثوبين

كسائرالأسود،معحُمْربخطوطمنسوجانيمانيانبردانالحمراء:الحُلَّة

حديثمن)3235(بنحوهأيضًاوأخرج.عباسابنحديثمن3234()برقم(1)

.البخاريعنهوسألبالصحةالترمذيعليةحكمالذيوهوجبل،بنمعاذ

.المطبوعفيوكذا"،"وسئل:ص،ج2()

ويسمّية386(:)6/"الإمتاع"فيالمقريزيقال.خلفهمنالمشقوقالقباءهوقالوا:)3(

927(./01)"الباري"فتح:وانظر.""المفرَّجزمانناأهل

تردولمالثيابسائرفوقيلبس،أسفلهإلىأعلاهمنقدامهمنمفرَّجواسعثوبهي4()

(34)8/"دوزيتكملة":وانظر.اللغةكتبفيوجدتهاولاالحديثفيالكلمة

الخلافة"دار"رسوموحاشية352()ص"الملابسلأسماءالعربيو"المعجم

69(.)ص

.(921)ص"جماعةابن"مختصروانظر:2(.1/51)""الطبقاتفيسعدابنعنهرواه5()
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الحُمْر،الخطوطمنفيهاماباعتبارالاسمبهذامعروفةوهي.اليمنيةالبرود

نأ)1("البخاري"صحيحففي،النهيأشدَّمنهيُّعنهالبحتفالأحمروإلا

الحُمْر.المَيَاثر)2(عننهى!ي!النبي

عليهرأى!ي!النبيأنعمروبناللّهعبدعنداود")3(أبي"سننوفي

صّر0.")4(
مافعرفتُ:قال.؟"عليكالريطةهذه"ما:فقالبالعُصْفرمصرجةًريطه

الغدمنأتيتهثم(.فيها)ْفقذفتُها،لهمتنُّورًايسجُرونوهمأهليفأتيتُ،كره

بعضَكسوتَها"هلّا:فقال،فأخبرته،الرَّيطة؟"فعلتِمااللّّهعبد"يا:فقال

للنساء".بهابأسلافانه،اهلك

عليُّئوبين!ي!اللّّهرسولرأى:قالأيضًا،عنه)6("مسلم"صحيحوفي

تلبسها".فلاالكفار،لباسمنهذه"إنَّ:فقال،مُعَصْفَرين

لباسعن"يخمالنبيُّنهاني:قالدلَّهُ!كَته1ُرَعليعنأيضًا)7(""صحيحهوفي

)9584(.برقم)1(

النساءتجعلةكانت"شيءبأنها2()780مسلمحديثفياللَّةُ!كَنهُرَعليفسَّرها)2(

هووالوثير،الوثارةمنمِيثرةجمعوهي.("الأرجوانكالقطائفالرحلعلىلبعولتهن

ء.الوطيالفراش

بنعمروحديثمن36(،0)3ماجهوابن685(2)أحمدوأخرجة(،04)66برقم)3(

الحاكمصححةوالحديث،صحيحعمروإلىوإسناده،جدهعنأبيهعنشعيب

(/4091).

ليّن.رقيقثوبكل:وقيلبلفقين،ليستالتيالملاءة:الريطة(4)

النار.في:يعني)5(

2(.)770برقم)6(

2(.)780برقم)7(
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أحمر.صِباغًايُصبَغإنماذلكأنومعلومالمُعَصْفَر.

رواحلهمعلىفرأىسفر،في!ي!النبيمعكانواأنهم""السننبعضوفي

الحمرةَهذهأرى))ألا:!ي!اللّّهرسولفقال1(،)حُمْرٌعِهنٍخيوطُفيهاأكسيةً

فاخذناإبلنا،بعضُنفَرحتى!وواللّهرسوللقولسراعًافقمنا".عَلَتْكمقد

داود)2(.أبورواه.عنهافنزعناها،الأكسيةَ

كراهته،وأما.نظرٌوغيرهاوالجُوخ)3(الثيابمنالأحمرلُبْسجوازوفي

أعاذهلقدكلَّا،؟القانئالأحمرلبسأنه!ي!بالنبييُظَنُّفكيفجدًّا،فشديدة

أعلم.واللّهالحمراء(")4(،"الحُلَّةلفظمنالشبهةوقعتوإنما.منةالدّه

أسود.ثوبًا)6(ولبِس.والساذجةالمُعْلَمة(الخَميصة)هولبِس

داود)8(وأبوأحمدالإمام)7(فروى.بالسُّندُسالمكفوقةالفروةولبِس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

حمراء".خطوط"فيها:المطبوعةالنسخفي

حديثمنكلهم288(،/4)والطبراني(0581)7أحمدوأخرجة(،0704)برقم

.مبهمٌ؛حارثةبنيمنرجلعلىومداره.خديجبنرافع

و"المعجم32(29/)"دوزي"معجمانظر:.الصوًفمنصفيقنسيج:الجوخ

.(911)ص"الملابسلأسماءالعربي

938(.386-2/)الإسلاملشيخ("العمدةشرجو"6(0)3/"السننتهذيب":وانظر

ثيابالخمائص"إن:الأصمعيقول283(/1)("الحديث"غريبفيعبيدأبونقل

".الناسلباسمنكانتسود،وهيمعلَم،صوفأوخزمن

"ثوبًا(".إلىصفيبعضهمغيَّرهوقد"بردًا"،:ص،ج

."وروى":،عك

بنعليعلىالحديثومدار(،04)47داودوأبو(00134،13626)أحمد

عن-قتادةطريقمن(131)48أحمدأيضًاوأخرجه.ضعيفوهو،جدعانبنزيد
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منمُسْنًقَةً"!ي!للنبيأهدىالرومملِكأنمالكبنأنسعنباسنادهما

.تَذَبْذَبانيديهإلىأنظرفكانّي:قالفلبِسَها.سُندس،

نأيشبهالخطَّاني)2(:قال.الاكمامطوال(1فِرام!:المساتق:الأصمعيقال

سندسًا.تكونلاالفروةلأن،بالسندسمكفوفهً)3(المُسْتقةهذهتكون

(4فصل)

فيرويوقد.ليلبسهااشتراهاإنماأنةوالظاهر،سراويل!يوواشترى

باذنه.السراويلاتيلبسونوكانوا)5(،السراويللبِسأنهحديثغير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

علَّقهالقدروهذا-"أهدىدُومةَأُكيدرَ"أن:وفيه7(،0)38حبانابنوصححه،أنس

لبسنهيقبلكاناللبسأنبيانأيضًاوفيه-،الجزمبصيغة26()16البخاري

منذكرفيهليسولكن2(،4)96ومسلم26(1)5البخاريأيضًاوأخرجهالحرير.

ففيه:،الشيخينسياقويؤيده،صحيحةغيراللبسزيادةولعل.لبسهأنهولاأهدى

الناسفعجبالحرير،عنينهىوكان،سندسمنجبةلمجيماللّهلرسولأهديأنه"

حديثمن2(4)68ومسلم38(20)البخاريأخرجهوكذلك.."..:فقالمنها،

ولُبسِه.أهداهمَنذِكردونمالكبنأنسحديثمثلعازببنالبراء

.المقصورةبالألف"دافرى:الأصولفي

عبيد"أبي"غريبوانظر:.منهمنقولالأصمعيوقول(4/191)"السننمعالم"في

(1/.)283

وأكمامهذيلهعلىعملبالحرير:القميصوكفَّف."مكفَّفة":"السنن"معالمفي

وأطرافه.حاشيته:الثوبوكِفافحرير.منكِفافًاوجيبه

حاشيةفيأضيفوقد،جفييردلمهناإلى."..المكفوفةالفروةولبس":قولهمن

بعد.فيماالمصنفألحقهمماأيضًاالعبارةفهذه.ص

أنهالهدي"وفي(:1/133)عياضللقاضي"الشفا"علىحاشيتهفيالشمنيقال

-6(621)يعلىأبورواهماقصدالقيمابنولعل."قلمسبقوهو:قالوا.لبسها
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التاسُومة)1(.:يسمَّىالذيالنعلولبسالخفَّين،ولبس

وكلُّها)2(،يسراهأويمناهفيكانهلالأحاديثواختلفت،الخاتمولبس

السند)3(.صحيحة

يُسمَّى)4(:الذيالدِّرعولبس.الخُوذة:تسمَّىالتيالبيضةولبس

درعين.بينأحديوموظاهَرَ،الزَّرْديَّة

اللّّهرسولجُبَّةهذه:قالتبكرأبيبنتأسماءعن(")ْمسلم"صحيحوفي

مكفوفانوفَرْجاها،ديباجلِبْنةُلها)6(،خُسْرَواذيَّةٍطيالِسةٍجبَّةَفأخرجَتْ.!!

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

اددّه،رسوليا:قلت:وفيههريرةأبيحديثمن4965()""الأوسط!اوالطبراني

أمرتفانيوالنهار،وبالليلوالحضرالسفرفي،"نعم:قال؟السراويللتلبسوإنك

فيالجوزيابنأوردهبلجدًّا،ضعيفوهو."منهأسترشيئًاأرفلمبالتستُّر،

.(602-1/402)لبانيللا"الضعيفة":وانظر.(54)3/"الموضوعات"

المشي،فيتلبسالتيوهي،مؤنثة"النَّعل83(:)5/"الحديثغريبفي"النهايةفي

أيضًا:ويقال،الفارسيةفيومنها""تاسْمه:التركيةفيوأصلها."تاسومة:الانتسمَّى

"برهانِانظر:الجلد.منيُقَدّالذيوالسَّير،المدبوغغيرالجلد:وتعنيتَسْمَه("،"

المحقق.حاشية(:1/954،694)للتبريزي"قاطع

".يسراه"في:ن،،عك

يدهفيلبسه!يًخي!أنةعمرابنحديثمن2(190)ومسلم()5876البخاريأخرج

فيهالآخرحديثهوفي2(،490)("مسلم"صحيحفيأنسحديثفيوكذا.اليمنى

.اليسرىذكر2(590)

لابن"والمؤنث"المذكر:انظر.التأنيثالحديددرعفيوالأكثر،الأصولفيكذا

.(1/734)الأنباري

.(602/01)9برقم

غيَّرها-وقد393(.5/)المفهمماهانوابن348(/1)المشارقالهوزنيروايةهذه
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قبضتُها.قُبِضتفلماقُبضت،حتىعائشةعندكانتهذه:فقالت،بالديباج

بها.يُسْتشفَىللمرضىنغسلهافنحنيلبسها،"!ي!النبيُّوكان

وكساءملبَّد،أحمروكساءأسود،وكساء،أخضرانبُردان!ش!لةوكان

شَعْر.من

الاكمامهذهوأماالكُمِّ،قصيرَالطولقصيرَوكانقطن،منقميصهوكان

أصحابهمنأحاولاهويلبَسهافلم1(،كالأخراج)هيالتيالطِّوالالواسعة

الخيلاء)2(.جنسمنفاخهانظر،جوازهاوفي،لسنَّتهمخالفةوهي.البتة

.حمرةفيهالبرودمنضربوهيوالحِبرَةُ،القميصُإليهالثيابأحبَّوكان

فالبسوها،ثيابكمخيرمن"هي:وقال،البياضإليهالألوانأحبَّوكان

كساءًأخرجتأنهاعائشةعن4()""الصحيحوفي)3(."موتاكمفيهاوكفِّنوا

:ق،جفيوضبط،المشهورةوهي،المطبوعفيوكذا،"كسروانية"إلىجفيبعضهم

طَيلَسان.جمعوالطيالسة.بالنصب"خسروانيةًطيالسةً"

فيه.الأمتعةلوضعالدابةظهرعلىيوضعالذيالعدلينذوالوعاءوهو،الخُرْججمع(1)

كالأخراج":"بعدوزاد278(/1)"القناع"كشاففيالنصهذاالبهونينقلوقد

!"لأبراجكاما"

.(481-471)7/"المسائلجامع"ضمن"القرمانية"وانظر:2()

ماجهوابن(499)والترمذي)3878(داودوأبو(402،9122)7أحمدخرجهأ)3(

خثيم،بنعتمانبناللّهعبدوفيه.عباسبناللّهعبدحديثمن3(ه66،)1472

والحاكم5(4)23حبانوابنالترمذيصححهوالحديث.بهبأسلاصدوق

،04102)أحمدأخرجه،جندببنسمرةحديثمنصحيحشاهدوله35(.1/4)

.(4851/)الحاكمصححه5323(،،1،2532)698والنسائي2(2350

الهندية-والطبعةالأصولفيالوارداللفظوهذا2(،080)ومسلم31(0)8البخاري(4)
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هذين.في!والنبيروحُنُر!عَ:فقالتغليظًا،وإزارًاملبَّدًا

اتخذثم.بالذهبالتختُّمعنونهىبه،رمىثمذهب،منخاتمًاولبس

عنه)1(.ينهَولمفضة،منخاتمًا

"ونهى:منهاوذكرأشياء،عننهى!ي!النبيأنداود)2(أبيحديثوأما

وجهه،ولا،الحديثحالماأدريفلا،"سلطانلذيإلاالخاتملبوسعن

أعلم.فاللّّه

كفِّة.باطنيليمماخاتمهفصَّيجعلوكان

وصحَّحه.،خاتمهنزعالخلاءدخلإذاكانأنه)3(الترمذيوذكر

.(4داود)أبووأذكره

".اللّهرسولروح"قُبض:مسلملفظإلىالاخرىالطبعاتفيفغيَّروه،للبخاري

السنن""تهذيبوانظر:عمر.ابنحديثمن(586آ،)5865البخاريأخرجه(1)

/3(-77.)97

ريحانةأبيحديثمن(،)3139""الكبرىفيالنسائيوأخرجة(،404)9برقم2()

الحديث.مداروعلية،مجهول،المعافريعامرأبووفية.آ!كَنهُددَّهُ

وقال(.1/59)التركمانيوابن(41)13حبانابنصححهوكذلك(.)1746برقم)3(

فان،تصحيحهعندي"الصواب284(:/1)الحبير""التلخيصفيكماالمنذري

يكونأن"غايته28(:/1)"السنن"تهذيبفيالمؤلفوقال."أثباتثقاترواته

تعليليقاوملاتقويتةفيذكروهماكلولكن.فلا"شاذًّاأومنكرًايكونأنوأماغريبًا،

الاَني.التعليقانظرالنقاد،الحفاظالأئمة

سعدبنزيادعنجريجابنعنيعرف"وإنماداود:أبووزاد(،1)9الحديثعقب(4)

منفيةوالوهم.ألقاهثمورقمنخاتمًااتخذلمجوّالنبيأنأنسعنالزهريعن

=()5868عقبالبخاريإليهأشارسعدبنزيادورواية."همامإلايروهولم،همام
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قدبل.أصحابهمنأحدولالبسهأنه!ي!عنهيُنقَلفلمالطَّيلَسان،وأما

!ك!ي!النبيعنسَمعان)2(بنالنوَّاسحديثمن")1(مسلم"صحيحفيثبت

عليهم،أصبهانيهودمنألفًاسبعونمعة"يخرج:فقالالدجالذكرأنه

بيهودأشبَهَهمما:فقال،الطيالسةعليهمجماعةًأنسورأى."الطيالسة

1)3(
حيبر

داودأبوروىلما،والخلفالسلفمنجماعةٌلبسَهاكرههاهناومن

تَشبَّة"مَن:قالأنه!ي!النبيعنعمرابنعن)4(""المستدركفيوالحاكم

بغيرنا".تَشبَّةمَنمنَّا)اليس:!سًي!عنة)5(الترمذيوفي."منهمفهوبقوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شاهدًالهذكرثم59(،1/49)البيهقيُّداودأباوتابع6(.0/20)39مسلمورواه

النفسوأطال2()587""عللهفيالدارقطنيقالداودأبيكلاموبمثلأيضًا.وضعفه

واددّه،محفوظغيرالحديث"وهذا479(:0)عقب"الكبرى"فيالنسائيوقال.جدًّا

".أعلم

2(.449)برقم

المواهبو"274(/01)"الباري"فتحفيكتابنامننُقلوكذاجميعًا،الأصولفيكذا

المذكورالحديثفانسهو،وهو928(.)7/"الهدىسبلو"2(00)2/"اللدنية

تنبية.دونالرسالةطبعةفيأثبتكماادلَّهُ!عَئهُرَمالكبنأنسعن

خيبر".يهودالساعةَ"كأنهم:بلفظ(042)8البخاريأخرجه

مطبوعةفيأجدهولم.الكتابأولفيتخريجهتقدموقد(،3104)داودأبو

إليه.عزامَنولا""المستدرك

منعمرو،بناددّهعبدجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)5926(برقم

هذاالمباركابنوروى":بقولةوعللةالترمذيوضعفه.عنهلهيعةابنعنقتيبةطريق

السابق.الحديثلمعناهويشهديرفعة".فلم،لهيعةابنعنالحديث
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متقنِّعًابكرأبيإلىجاء!ي!النبيأن)1(الهجرةحديثفيجاءماوأما

للحاجة.ففعَله،بذلكليختفيالساعةتلكع!س!النبيئُفعلهفانمابالهاجرة،

القِناع)2(،يكثركانأنه!ي!عنهأنسذكروقد.التقنُّععادتهتكنولم

فليسوأيضًا.ونحوهالحرّمنللحاجة-أعلموالدّه-يفعلهكانإنماوهذا

التطيلُس)3(.هوالتقنُّع

فضر

وربما،القطنمننُسِجماوأصحابه!النبييلبسماأغلبوكان

والكتَّان.الصوفمننُسِجمالبسوا

بنحابسعنصحيجباسناد)5(الأصبهاني)4(الشيخأبووذكر

جبةوعليه،سيرينبنمحمدعلىراشدبنالصَّلْتدخل:قال)6(أيوب

أظن:وقالمحمد،عنهفاشمأزَّ؛صوفوعمامة،صوفوإزار،صوف

عائشة.حديثمن(0،937058)5البخاريأخرجه(1)

تماموسيأتي،ضعيفوالحديث(،621)33،""الشمائلفيالترمذيأخرجه2()

.(188)صوتوابعهاالفطرةفي"!ي!هديهفصلفيتخريجه

المصادرمنوغيره"الباري"فتحانظر:.الطيلسانلبسفيذكرهفيماالمؤلفنوقش)3(

آنفًا.لمذكورةا

غلط.وهو،"إسحاقأبو"الشيخ:المطبوعةالنسخفي(4)

234(.2/)ص!("النبيأخلاق"كتابهفي(5)

وفيينظر.:يعني،فوقه)ظ(الاستشكالعلامةمع(""حليس:صوفي.ق،جفيكذا)آ(

وفي.("أيوببن"جابر:المطبوعةالنسخوفي.فيعبعضهموخربشه.("خليس":ك

مبهم.وهو"،لأيوب"جليسٌ:الشيخأبيكتاب



منحدثنيوقد.مريمابنعيسىلبسةقد:يقولونالصوفيلبسون(1أقوامًا)

نأأحقنبيِّناوسنَّةُ؛والقطن،والصوف،الكتَّانلبسقد!ي!النبيُّأنأتهملا

مرَ

تتبع.

أفضلدائمًاالصوفلبسأنيرونأقوامًاأنبهذاسيرينابنومقصود

واحدًازيًّايتحرَّونوكذلك.غيرهمنأنفسهمويمنعون،فيتحرَّونه،غيرهمن

منكرًا؛عنهاالخروجيرونوهيئاتٍوأوضاعًارسومًاويتحرَّون،الملابسمن

عنها.الخروجوتركعليها،والمحافظةبها،التقيُّدإلاالمنكروليس

بها،وأمَرسنَّها،التيجيطادلّهرسولطريقالطرقأفضلأن:والصواب

منتيسَّرمايلبسأناللباسفيهديهأنَّوهي.عليهاوداومفيها،ورغَّب

تارةً.والكتَّان،تارةًوالقطن،تارةًالصوفمناللباس

والقميصوالقبَاء،الجبةولبِسالأخضر.والبرد،اليمانيةالبرودولبِس

تارةً،خلفهمنالذوابةوأرخى.والنعلوالخفَّوالرداء،والإزار،والسراويل

الحنَك.تحتبالعمامةيتلحَّىوكان.تارةًوتركها

هذاكسوتنيانتَ"اللهمَّ:وقال،باسمهسمَّاهثوبًااستجدَّإذاوكان

منبكوأعوذله،صُنِعماوخيرَخيرَهأسألك،العمامةأوالرداءأوالقميصَ

)2(.له"صُنِعماوشرِّشرِّه

أقوامًا"."أن:مب،ق(1)

(1)767والترمذي(0204)داودوأبو(4211،96411)8أحمدأخرجه2()

وفية،الخدريسعيدأبيحديثمنوغيرهم(001)68"الكبرى"فيوالنسائي

منة-سمعمسندًاالحديثهذاعنهزوىمنكل؛مختلط،الجريريإياسبنسعيد
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بميامنه)2(.بدأ(1)قميصهلبسإذاوكان

عائشةعن)3(""صحيحهفيمسلمروىكماالأسود،الشَّعرولبس

أسود.شَعرمن)4(مرحَّلٌمِرْطٌوعليه،ع!ساّلهاللّّهرسولخرج:قالت

إلىأحبَّكاناللِّباسأيُّلأنس!:قلنا:قتادةعن()ه""الصحيحينوفي

غالبفإن،اليمنبرودمن)6(:والحِبَرة.""الحِبَرة:قال"!م؟اللّّهرسول

الشاممنيُجلبمالبسواوربما.منهمقريبةلأنهااليمننسجمنكانلباسهم

القبط.تنسِجهاكانتالتيالكتَّانمنالمنسوجةكالقَباطيِّومصر

صوفمنبردةً!شًي!للنبيجعلتأنهاعائشةعن)7("النسائي"سننوفي

الطيِّبة.الريحيحبُّوكانطرَحها،الصوفريحَفوجدعرِقفلمافلبسها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ابن"مصنفيُنطر:مرسلًا.رواهالاختلاطقبلعنةرواهمنوكل.الاختلاطبعد

للنسائي"الكبرىو"السنن(0204)عقبداود("أبيسننو"3()3780"شيبةأبي

ابنمصنف"محققوتعليق26(0)9/سعد"ابن"طبقاتأيضًا:وانظر(.001)96

القبلة.دارطبعة68992(3،)3780"شيبةابي

أثبت.ماإلىفيعبعضهمغيَّرهوقد"قميصًا("،:،عك

.صحاشيةفيألحقوقد،جفييردلم"بميامنه...وكان"

2(.810،2442)برقم

تصحيف.،بالجيم(""مرجَّل:مب،قوفي.الرِّحالصورفيةكساءأي

لة.واللفظ2(70)9ومسلم(2158،3158)البخاري

.قمنساقطةوالكلمة،"هي":ص،ج

(132)5""مسندهفيراهويهبنإسحاقوأخرجه(،5829،)4889""الكبرىفي

صحيح.والحديث(،7404)داودوأبو2(05)30واحمد
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علىزأيتلقد:قالعباسبناللّّهعبدعن)1(داود"أبي"سننوفي

الحُلَل.منيكونماأحسنَ!يوِوّاللّّهرسول

يخطب!سًي!النبيئَ)3("رأيت:قالرِمْثةأبيعن)2("النسائي"سننوفي

وهوخُضْر،خطوطفيهالذيهوالأخضر:والبرد".أخضرانبردانوعليه

فينبغيالبحتَالأحمرَالحمراءالحُلَّةمنفهمفمنسواء.الحمراءكالحُلَّة

أحد.يقولهلاوهذابحتًا؛أخضرالأخضرالبردإنَّ:يقولأن

أباحعمايمتنعونفالذينليف)5(.حشوُهاأدَمٍمن"!ي!مِخدَّته4()وكان

فلم،قابلوهمطائفةٌبازائهموتعبُّدًا،تزهُّدًاوالمناكحوالمطاعمالملابسمناللّّه

ولاالخشنلُبسَيرونفلا،الطعامألينإلايأكلواولم،الثيابأشرفإلايلبسوا

قالولهذا!ي!،النبيلهديمخالف!هديُه)6(الطائفتينوكلاوتجبُرا.تكئرااكلَه

،2917/)والحاكم(1،28841)2878الطبرانيوأخرجه(،04)37برقم(1)

.(01/614)الضياءواختاره،الحاكموصححه،حسنوإسنادهمطولًا.2(4/99

"زوائدفيأحمدبناللّهعبدوأخرجه(،)4917"الكبرىو"(1)572"المجتبى"في)2(

وحسنه،(2182)والترمذي(5604،6024)داودوأبو7(111)المسند"

6(.270/)والحاكم()5995حبانابنوصححه

".اللّهرسول":،عك)3(

".كانت":غيرهاوفي.الهنديةوالطبعةالأصولفيكذا(4)

اللَّةُ!عَنهَا.رَعائشةحديثمن2()820ومسلم64()56البخاريأخرجه()ه

منبدلًاالمطبوعةوالنسخالأصولجميعفيوقعوكذا."الطائفتينفكلا":،عك)6(

الدارجة.اللغةأثرمن،وشيخةالمؤلفكتبفيكثيرةنظائروله،"الطائفتين"كلتا

5(.250/)"الهجرتين"طريقعلىتعليقيانظر
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.(1)والمنخفضالعالي:الثيابمنالشهرتينيكرهونكانوا:السلفبعض

شهرؤثوبَلبِس))مَن!:النبيإلىيرفعهعمرابنعن)2(""السننوفي

بهقصدلأنهوهذا)3(.النار"فيهتُلهَّبثم،مَذَلَّةٍثوبَالقيامةيومَادلّهألبسه

ثيابهأطالمن)4(عاقبكما؛فأذلَّه،ذلكبنقيضادلّّهفعاقبهوالفخر،الاختيال

(.)ْالقيامةيومإلىفيهايتجلجلفهو،الأرضبهخسَفبأنخُيَلاء

))من:!ي!ادلّهرسولقال:قالعمربنادلّّهعبدعن)6(""الصحيحينوفي

".القيامةيومإليهادلّّهينظرلمخُيَلاءَثوبهجرَّ

الإزار،في"الإسبالُ:قال!ي!النبيعنعنهأيضًا(")7("السننوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ابنوأخرج(.141)7/"المسائل"جامعضمن""القرمانيّةفيالإسلامشيخحكاه

:قالالثوريسفيانعن(4)30"المالو"إصلاح)64(""التواضعفيالدنياأبي

."...الرديئةوالثياب..الجياد.الثياب:الشهرتينيكرهون"كانوا

حديثمن36(0)6ماجهوابن(49)87""الكبرىفيوالنسائي(204)9داودأبو

القرشياللّهعبدبنشريكوفيه62(،5664.54)أحمدوأخرجةعمر،بناللّهعبد

رواهفيماعوانةأبوشريكًاوخالف.لينفيه،الشاميومهاجر،يخطئصدوق،المدني

الشامي.مهاجرأيضًاوفيهعمر،ابنعلىوقفهحيث(204،0304)9داودأبو

بمجموعهايتحسَّنشواهدوله(.4711)""العللفيكماالوقفحاتمأبوورجح

.الرأيقبلمنمثلةيقاللاإذالمرفوعحكمولهعمر،ابنقولمناللّّهشاءإنالحديث

"تلتهب".:ن،مب،قوفي.النار""في:عداعما

سهو.ولعله،""يعاقب:ج

2(.)880ومسلم)9578(البخاريفيهريرةأبيحديثفيكما

.(5802)ومسلم)56،365783،4578)البخاري

في-والنسائي-)847(""زهدهفيوهوالسريبنهنادطريقمن-(4904)داودابو

641



".القيامةيومإليهالدّهينظرلمخُيَلاءَمنهاشيئًاجرَّمن.والعمامةوالقميص!،

الإزارفي"لًجي!اللّّهرسولقالما:قالأيضًاعمرابنعن)1(""السننوفي

القميص.فيفهو

فيُذَمُّ.موضعفيويُحمَد،موضعفييُذَمّالثيابمنالدنيءلُبْسوكذلك

الرفيعلُبْسأنَّكما؛واسنكانةًتواضعًاكانإذاويُمدَحوخيلاء،ثهرةًكانإذا

وإظهارًاتجمُّلًاكانإذاويُمدَحوخيلاء،وفخرًاتكبُّرًاكانإذايُذَمُّالثيابمن

اللّّه.لنعمة

اللّّهرسولقال:قالمسعودبناللّّهعبدعن")3(مسلم"صحيحففي)2(

يدخلولاكِبْر،منخَردلحبَّةمثقالُقلبهفيكانمنالجنةَيدخل)الا!يه:

اللّّه،رسوليا:رجلفقال"،إيمانمنخَردلحبَّةمثقالُقلبهفيكانمنالنارَ

"لا،:فقال؟ذاكالكبرأفمنحسنةً)4(،ونعليحسنًاثوبييكونأنأُحِبُّإني

طريقمن)3576(ماجةوابن)6379("و"الكبرى5334()(""المجتبى

تفردوقد،لينفيهصدوقروّادأنيوابن.أبيهعنسالمعنروّادأبيبنالعزيزعبد

لمالذينسالمأصحابسائردون"والعمامةوالقميصالإزارفي)الإسبال:بزيادة

والصحيح،منكرةالزيادةفهذه.وغيرهما""الصحيحينفيوحديثهميذكروها،

الآني.الحديثوهوعمر،ابنعلىالموقوف

،1958)أحمدوأخرجه)848(،"زهده"فيوهوهنادطريقمن(904)5برقم(1)

صحيح.والحديث622(،0

"وفي".:ص2()

9(.1)برقم)3(

"حسنًا".:،جص(4)
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1(.)"الناسوغَمْطُالحقِّبطَرُالكِبْرُ،الجماليُحِبُّجميلاللّهإن

فصل

يتكلَّفولاموجودًا،يرُدُّلا:الطعامفي!وسيرتههديهكانوكذلك

منفيتركهنفسُهتعافَةأنإلا،أكلهإلاالطيباتمن!شيإليهقُرِّبفمامفقودًا.

أكلترككما،تركهوإلاأكلةاشتهاهإن،قططعامًاعابوما.تحريمغير

ينظر.وهومائدتهعلىأُكِلبل،الأمةعلىيحرِّمهولم.يعتَدْهلملماالضَّبِّ

والضَّانالجَزورلحموأكليحبُّهما.وكانوالعسلالحلوىوأكَلَ

البحر.وطعام)2(،والأرنبالوحشحمارولحم،الحُبارىولحم،والدَّجاج

والتمر.الرُّطَبوأكلالشِّواء)3(،وأكل

نقيعَوشرببالماء.والعسل،والسَّويقومَشُوبًا،خالصًااللبنوشرب

التمر.

القِثَّاءوأكل.والدقيقاللبنمنيُتَّخَذحِساءوهي،الخَزيرةوأكل

وأكلوالخلَّ)4(.الخبزوأكلبالخبز،التمروأكل.الأَقِطوأكل.بالرُّطَب

الشحموهو،الودكوهي،بالإهالةالخبزوأكل.باللحمالخبزوهوالثريد،

المطبوخةالدُّبَّاءوأكلالقَدِيد.وأكل،المشويَّةالكبدمنوأكل.المُذاب

المصادر.بعضفيجاءكماالمهملةبالصادوصوابة"،الناس"غمض:ص(1)

فيوردت""لحمكلمةوكأن"،الأرنبولحمالوحش"وحمار:ن،مب،قعداما2()

المتن.فيموضعهافيالنسخفاختلفت،الأصلحاشية

.المقصورةبالالفص،جفيرسمت)3(

"."بالخل:إلىنفيغُيِّر(4)

148



وأكل،الجبنوأكل،بالسَّمنالثَّريدوأكل.المسلوقةوأكليحبُّها،وكان

يحبه.وكانبالزُّبْد،التمروأكل.بالرُّطَبالبطِّيخوأكل،بالزيتالخبز

أعوَزهفإنتيسَّر،ماأكلَهديُهكانبل؛يتكلَّفهولاطيبا،يرُدُّيكنفلم

والهلالُالهلالُوُيرَى،الجوعمنالحجرَبطنهعلىليربِطإنهحتىصبَر

نار!!يوّبيتهفييوقدفلاوالهلالُ،

وكان.مائدتهكانتوهيالسُّفَر،فيالأرضعلىيوضع1(مطعمُه)وكان

فإنالاكلة؛منيكونماأشرفوهوفرغ،إذاويلعقهاالثلاثبأصابعهيأكل

ويدفعبالخمسيأكلالحريصوالجَشِع،واحدةبأصبعيأكلالمتكبِّر

لراحة.با

الجنب،علىالاتكاءأحدها:،أنواعثلاثةوالاتكاءمتكئًا.ياكللاوكان

،لأخرىباوأكلهيديهإحدىعلىالاتكاء:والثالث2(،التربّع):والثاني

مذمومة.والثلاثة

انقضائه:عندفيقولآخرهفيويحمده،طعامهأولعلىادلّّهيسمِّيوكان

عنه،مستغنًىولامودعَّولامكفيئغيرَفيه،مباركًاطئئاكثيرًاحمدًادلّّه"الحمد

)4(.ربَّنا)3("

فهدانا،علينا،منَّ.يُطعَمولايُطعِمالذيدلّّه"الحمد:قالوربما

".معظم"لفظبزيادة"مطعمهمعظم":المطبوعةالنسخفي(1)

.""التربيع:،عك2()

.نمب،،قمن"ربنا")3(

اللَّهُ!ككَتهُ.زَالباهليأمامةأبيحديثمن(45)58البخاريأخرجة(4)
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،الطعاممنأطعَمالذيدلّهالحمد.ابلاناحسنٍبلاءٍوكلَّوسقانا،واطعمنا،

العمَى،منوبصَّر،الضلالةمنوهدَىالعُرْي،منوكسا،الشرابمنوسقى

.(1")العالمينربدلّّهالحمدتفضيلّا.خلقممنكثيرعلىوفضَّل

)2(."وسوَّغهوسقَىأطعَمالذيدلّّه"الحمد:قالوربما

جهايمسحونمناديللهميكنولم.أصابعهلعِقطعامهمنفرغإذاوكان

أكلوا)3(.كلَّماأيديهمغسلعادتهمتكنولم،أيديهم

قائمًا،مرةًوشربقائمًا.الشربعنزجَربلقاعدًا،شربهأكثروكان

لجوازبيانًافعلهبل:وقيلبه)4(،منسوخ:وقيل،لنهيهنسخهذا:فقيل

لعذر.قائمًافيهاشربعينٍواقعةُأنها-أعلمواللّّه-فيهيظهروالذي.الأمرين

فأخذمنها)6(،يسقُونوهم،زمزمَأتىفانه،عليهيدل)5(القصةوسياق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيالسنيوابن98()آالدعاء""فيوالطبراني(06001)""الكبرىفيالنسائيأخرجه

(152)9حبانابنوصححه.هريرةأبيحديثمن()485"والليلةاليوم"عمل

.(15)69"الحسان"التعليقاتفيالألبانيإسنادهوحسن(،1/465)والحاكم

)6867،""الكبرىفيوالنسائي385(1)داودأبوأخرجه.مخرجًا"له"وجعل:تمامه

السنيوابن(4/821)الكبير"و"المعجم)798("الدعاء"فيوالطبراني(44001

2(.160)"الصحيحة"السلسلةفيوالاكباني52(02)حبانابنصححه(،047)

بعضهموكأنأكل"،كلمايديهغسلعادتهتكنولم،يديهبهايمسحمناديل"له:قفي

النسخة.فيتصرَّف

بعدها.وماالميمنيةالطبعةمنساقط"بهمنسوخ"وقيل

النبيحجوصففياللّّهعبدبنجابرحديثمن(12/471)18مسلمأخرجها

338(.)2/الحجفصولفيوستأني!!ي!،

بها"."يستقون:ص،ج
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قائمًا،الشربعنالنهي:المسألةهذهفيفالصحيحقالمًا.وشربالدلوَ،

.(1)أعلمواللّّه،البابأحاديثتجتمعوبهذاالقعود.منيمنعلعذرٍوجوازُه

أكبريسارهعلىمَنكانوإن،يمينهعلىمَنناولشربإذاوكان

منه)2(.

فصل

أهلَهومعاشرتِه!ي!النكاحفيهديهفي

النساء:دنياكممناليَّ"حُبِّب:قال!يووّأنهأنسحديثمنعنهصحَّ

رواهومن،الحديثلفظهذا)3(."الصلاةفيعينيقرَّةُوجُعِلت،والطيب

والصلاة،"ثلاث)):!ي!يقلولموهم)4(.فقد"ثلاثدنياكممنإلي"حُبِّب

إليهم.تضافالتيالدنياأمورمنليست

)1(

)2(

)3(

)4(

32(.9)صالرابعالمجلدفيأخرىمرةالمسألةعلىالكلاموسيأني

562(.0)"البخاري"صحيحفيسعدبنسهلحديثانظر

"الكبرىو"93(04)9393،""المجتبىفيوالنسائي(49221)أحمدأخرجه

صححهوقد،أنسعنثابتعنطريقينمن(2061/)والحاكم8837()8836،

الضعفاء""فيالعقيليذكر(.131-5211/،4/274)الضياءواختاره،الحاكم

رجحهمرسلًا،ثابتعنوروي.لينفيهاوجهغيرمنرويأنه(2587/)

)2385(."العلل"فيالدارقطني

:بزيادةالألسنةعلىاشتهر"وقد2(:551)5/الحبير""التلخيصفيالحافظقال

"تخريجفيوزاد"،المسندةطرقهمنشيءفي"ثلاث"لفظنجدولم...،""ثلاث

038(:)"الحسنة"المقاصدفيالسخاويوقال."المعنىتفسد"وزيادته:"الكشاف

"،"الكشافمنعمرانآلتفسيروفي"الإحياء"منموضعينفيإلاعليهاأقف"فلم

."...التفتيشمزيدبعدالحديثهذاطرقمنشيءفيرأيتهاوما
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فينسائهعلىيطوف!وكان.إليهشيءأحبَّوالطيبالنساء(1)وكان

منلهادلّهوأباح،وغيرهالجماعفيثلاثينقوةأعطيقدوكان،الواحدةالليلة

أمته.منلأحديبحهلمماذلك

:يقولفكانالمحبةوأما،والنفقةوالإيواءالمبيتفيبينهنيقسموكان

الحبّهو:قيل)2(."أملكلافيماتلُمنيفلا،املكفيماقَشميهذا"اللهمَّ

القَسْمكانوهل.يُملَكلاممالأنهذلكفيالتسويةتجبولا)3(،والجماع

أكثر!يوّفهوللفقهاء.قولينعلى؟قَسْمبغيرمعاشرتهنلهكانأوعليهواجبًا

نساءً)4).أكثرهاالأمةهذهخيرفانَّتزوَّجوا،:عباسابنقالنساءً،الأمة

منوأخطأأبدًا،يُظاهِرولم.بشهرموقَّتًاإيلاءًوآلى،وراجع!ي!وطلَّق

ونسبتهخطئهقبحعلىتنبيهًا(هذا)ْذُكِروإنماعظيمًا.خطأًظاهرإنه:قال

منه.ادلّّهبرَّأهماإليه

)1(ص،ج:"فكان".

أشبهواللفظ-(4132)داودوأبو(22)53والدارمي2(1115)أحمداخرجه2()

884(0)"و"الكبرى93()43"المجتبى"فيوالنسائي(0411)والترمذي-بلفظة

بنحمادحديثمن(2187/)والحاكم(024)5حبانوابن(7191)ماجهوابن

نأإلاثقاترجاله.عائشةعنيزيدبناللّهعبدعنقلابةأبيعنأيوبعنسلمة

مرسلأ.قلابةأبيعنأيوبعنفرووهالحفاظمنواحدغيرخالفهسلمةبنحماد

الكبير""العللانظر:.والدارقطنيوالرازيانوالترمذيالبخاريرجحةالذيوهو

)3176(."الدارقطنيعللو"))9127"حاتمأبيابنو"علل)286(

2(.87-852)9/"الطبريتفسير":انظر)3(

.(05)96البخاريأخرجه(4)

.صحاشيةفيوكذا،"هنا":ن،مبق،)5(

152



يسرِّبوكان.الخلقوحسنالمعاشرةحسنأزواجهمعسيرتهوكانت

فيهمحذورلاشيئًاهوِيَتْإذاوكانمعها.يلعبنالأنصاربناتِعائشةإلى

فمها،موضععلىفمهفوضع،أخَذَهالإناءمنشربتإذاوكانت.عليهتابعها

"هص!(1)

فوضع،أخذه-اللحمعليهالذيالعظموهو-عرفاتعرَّقتفىذا.وسرب

فيورأسُهالقرآنويقرأحَجْرها،فييتكئوكانفمها.موضععلىفمه

يباشرها.ثمفتتَّزِر،حائضوهييأمرهاوكانحائضًا.كانتوربماحَجْرها

صائم.وهويقبِّلهاوكان

وُيريها،اللعبمنيمكِّنهاأنهأهلهمعخلقهوحسنلطفهمنوكان

فيوسابَقَهاتنظر.منكبهعلىمتكئةوهي،مسجدهفييلعبونوهمالحبشةَ

مرةً.المنزلمنخروجهمافيوتدافعا،مرَّتينالأقدامعلىالسفر

معه،بهاخرحسهمُهاخرحفايّتُهنَّ،نسائهبينأقرعسفرًاأرادإذاوكان

الجمهور)2(.ذهبهذاوإلىشيئًا.للبواقييقضولم

)3(."لأهليخيرُكموأنالاهله،خيرُكم"خيرُكم:يقولوكان

باقيهن)4(.بحضرةنسائهبعضإلىيدهمدَّربماوكان

أحوالهن.واستقرى،منهنفدنا،نسائهعلىدارالعصرصلَّىإذاوكان

)1(ك،ع:"ولشرب".

2(.91)3/"السننمعالمو"(481)5/المنذرلابن"الإشراف"انظر:2()

الترمذيوصححة،عائشةحديثمن938()هوالترمذي23(0)6الدارمياخرجه)3(

)285(."الصحيحةالسلسلة"فيوالألباني(4)177حبانوابن

.(1)462"مسلمصحيح"فيأنسحديثانظر:4()
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عائشة:وقالت.بالليلفخصَّها،النوبةصاحبةبيتإلىانقلبالليلجاءفإذا

كانإلايوموقلَّالقَسْم،فيعندهنمُكْثِهفيبعضعلىبعضنايفضِّللاكان

فيهوالتييبلغحتَّى،مسيسغيرمنامرأةكلِّمنفيدنوجميعًا،علينايطوف

عندها)2(.فيتيت،يومها (1)..

من")3(مسلم"صحيحفيووقح.التاسعةدونمنهنلثمانٍيقسِموكان

عطاءمنغلطوهوحُتيَّ،بنتصفيةهيلهايقسِميكنلمالتيأنعطاءقول

وكان(.)ْلعائشةيومهاوهبتكبرتلمافإنها،سودةهيوإنما)4(،احَم!ددَّ!جم!

.سودةويومَيومَهالعائشةيقسم"لمجيماللّهرسول

علىوجدقدكان!سًي!ادلّّهرسولأن-أعلموادلّّه-الوهمهذاوسبب

وأهبَعنِّي!ادلّهرسولترضيأنلكِهل:لعائشةفقالتشيء،فيصفية

صفية،يومفي!يمّالنبيجنبإلىعائشةفقعدت.نعم:قالت؟يوميلكِ

يؤتيهاللّّهفضلذلك:فقالت"،يومكليسفانه،عائشةياعنِّي"إليكِ:فقال

نوبتها".":إلىنفيغُيِّر(1)

الأوسط""فيوالطبراني-لهواللفظ-(5312)داودوأبو2(5764)أحمدأخرجه2()

الحاكمصححهوالحديث3(.4،700)7/والبيهقي276(0)والحاكم(4525)

-253)6/"لأماداود-أبيصحيحو"85()7/الإرواء"":انظر،الألبانيوحسنه

53.)3

.(5641/15)برقم)3(

جريجابنمنالغلطأن(132-131)6/الآثار"مشكل"شرحفيالطحاويذكر4()

.سودةأنهاعطاءعنديناربنعمروروايةفيفانعطاء،عنالراوي

52(.2،268812،)395"البخاريصحيح"فيعائشةحديثانظر)5(
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لها)2(ومبتقدكانتوإنماعنها)1(.فرضيبالخبر،وأخبرتهيشاء.من

القَسْميكونكان)4(وإلا،ذلكويتعيَّن.الخاصَّة)3(النوبةوتلكاليومَذلك

القَسْمأنفية)5(ريبلاالذيالصحيحالحديثخلافوهومنهن،لسبعٍ

أعلم.واتلّه.لثمانكان

إحداهنفوهبت،زوجتينمنأكثرلهلمنالواقعةهذهمثلاتفقولو)6(

وإن،الأصليةوليلتهاالموهوبةليلةبينيواليأنللزوجفهل)7(،لأخرىيومها

كانتالتيالليلةهيليلتهايجعلأنعليهيجبأوتليها؟الواهبةليلةتكنلم

.وغيرهأحمد)8(مذهبفيقولينعلىبعينها؟الواهبةتستحقُّها

ربمافكانالليلأولَجامعوإذا)9(.وأولهالليلآخرأهلهياني!سًي!وكان

""الكبرىفيوالنسائي2(0464)وأحمد(041)9راهويهبنإسحاقأخرجه(1)

الشواهد.فيبهبأسلالاسناد،عائشةحديثمن(1)739ماجهوابن8884()

منمالكبنأنسحديثمن19()17""الكبرىفيالنسائيأخرجهمالهويشهد

وإسناده،لصفيةجملهاإعارةفي!شن!النبيمعزينبقصةأيضًاوفيهبطولها،قصتهما

32(.50)"الصحيحة"وانظر:(.501)5/المقدسيالضياءواختاره،صحيح

وهبتها".":ن،مب2()

دا.الليلة":،عك)3(

.قمنساقطة"كان"4()

،غجوحاشية،ن،مبمن"فية"(5)

."ولو"لىإفيعغيّروقد،"فلو":ن،مب،قعداما(6)

."للأخرى":،عك،ق7()

2(.01/15)"المغني"وانظر:.أحمد"الإمام":،عك)8(

بعد.فيمافيعبعضهمزادهاوقدالواو،دونإذا"":،عكفي)9(
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عائشةعنالأسودعنالسَّبيعيإسحاقأبووذكر.ونامتوضّاوربما،وناماغتسل

أشبعناوقد،الحديثأئمةعندغلطوهو(.1ماءً)يمسُّولاينامكانربماأنه

)2(."ومشكلاتةعللهوإيضاحداودأبيسنن"تهذيبكتابفيعليهالكلام

واحدةكلِّعنداغتسلوربماواحد،بغسلنسائهعلىيطوفوكان

وهذا.هذافعَل،واحدة

ذلك.عنينهىوكانليلًا،أهلهيطرُقْلموقدِمسافرإذاوكان

فصل

وانتباههنومهفيء!ياّلهوسيرتههديهفي

تارةً،الحصيروعلى،تازةًالنِّطعوعلى،تارةًالفراشعلىينام!ي!كان

كساء)4(عليةوتارةًبرُمَاله)3(،تارةًالسَّريروعلى؛تارةًالأرضوعلى

""الكبرىفيوالنسائي(11)8والترمذي2()28داودوأبو2(1614)أحمدأخرجة(1)

"فهذه(:011)صالتمييز""فيمسلمقال583(.-581)ماجةوابن9(0)30

جاءاالأسودبنالرحمنوعبدالنخعيأنوذلك،خاطئةإسحاقأبيعنالرواية

أبووروى2(.1/10)والبيهقيالترمذيقالوبنحوه("،إسحاقأبوروىمابخلاف

أبيعنالحافظوذكر."وهْمالحديث"هذا:قالأنههارونبنيزيدعنعقبةداود

"التلخيصانظر:.بصحيحع"ليس":قالأنهعنةالعبدبنالحسنأبيروايةفيداود

2(.047)6"المسند"علىوالتعليق377(376،/1)الحبير"

()2(1/137-041).

يكنولم،بالسعفوجهُةمنسوجًاكانالسريرأنوالمراد،نُسِجأيرُمِلما:الرُّمال)3(

265(.2/)(""النهاية:انظر.الحصيرسوىوطاءعلية

السرير.على:يعني(4)
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.(1)سودأ

فيمستلقيًا!ي!اللّّهرسمر"زبتعمه،)2(:]عنتمبمبرعبَّادتر

")3(.الأخرىعلىرجليهإحدىواضعًاالمسجد

لهيُثْنَىعليهيناممِسْح)5(لةوكانلِنف)4(.حشوُهأَدَمًا!ي!فراشهوكان

حالهإلئ"رُدُّوه:وقال،ذلكعنفنهاهم،ثَنَياتأربعَليلةًلهوثنيثَنْيَتين)6(.

)7(."الليلةَصلاتيمنعنيفإنه،الأول

"ما:لنسائهوقال،باللحافوتغطَّى،الفراشعلىنامأنهوالمقصود

")8(.عائشةغيرمنكنامرأةلحاففيوأناجبريلأتاني

.قمنساقطأسود"...الأرضوعلى"(1)

تنبيه.دونالرسالةطبعةفيزيدتوقد.""الصحيحينمنزيادة2()

بنادلّهعبد:عبَّادٍوعم2ُّ(،001)ومسلم-لهواللفظ-)6287(البخاريأخرجه)3(

عاصم.بنزيد

!يم.أثاثهذكرفيسبقكما)4(

.الصوفأوالشَّعرمنالكساء:المِسْح)5(

الثاءبكسر(271)2/"الشمائل"شرحفيالقاريعليالملاوضبطه.مرَّتينأي)6(

بالفتح."ثنياتو"بالكسرهناضبطجوفي."طاقتين"أي:وقال

ميمونبنادلّهعبدوفيه.حفصةحديثمن)932((""الشمائلفيالترمذيأخرجه)7(

.(4)877للألباني""الضعيفة:وانظر.متروكوهو،المكيالقدَّاج

عائشة،فيتؤذينيلا،سلمةأم"يا:وفيه،عائشةحديثمن)3775(البخاريأخرجه)8(

ذكرهوالمؤلفالمصادر.منغيرهفيوكذلك،."..الوحيعلينزلماواللّهفانه

بالمعنئ.
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للنومفراشهإلىأوىإذاوكان(.لِتف)1حشوُهاأَدَمًاوسادتهوكانت

)2(."وأموتأحيااللهمَّ"باسمك:قال

أَحمَد!)قُلهُوَأللَّهُ:فيهماويقرأ)3(فيهما،ينفُثثم،كفَّيهيجمعوكان

مابهمايمسحثم!هوأتَّسَبِرَبِّاَعُوذُو)فُل!هوأق!بِرَبِّأَعُوذُو)قُل

يفعل.جسدهمنأقبلوما،ووجهه،رأسهعلىبهمايبدأ،جسدهمناستطاع

)4(.مراتثلاثذلك

ثم،الأيمنخدِّهتحتاليمنىيدهويضع،الأيمنشقِّةعلىيناموكان

")5(.عبادكتبعثيومَعذابَكقِني"اللهمَّ:يقول

وكفاناوسقاناأطعمناالذيللّه"الحمدُ:فراشهإلىأوىإذايقولوكان

)6(.مسلمذكره".مؤويولالةكافيلاممَّنفكموآوانا،

ربَّ"اللهمَّ:فراشهإلىأوى)8(إذايقولكانأنهأيضًاوذكر)7(

ع!ي!.ملابسهفصلفيسبقكما()1

.اليمانبنحذيفةحديثمن271(1)ومسلم4973()البخاريأخرجه2()

يقرأ"."وكان:المطبوعفي)3(

عائشة.حديثمن5(0)17البخاريأخرجه(4)

بنالبراءحديثمن(112)5المفرد(""الأدبفيوالبخاري7(0)9مسلمأخرجه)5(

.عازب

مالك.بنأنسحديثمن271()5برقم)6(

"الأدبفيالبخاريأيضًاوأخرجه.بنحوههريرةأبيحديثمن27()13برقم)7(

مجموعالمؤلفولفظ34(.00)والترمذي5(150)داودوأبو(2121)المفرد"

"."السننولفظمسلملفظمن

".الصلاةفيمج!يطهديه"فيفصلإلىقفيخرمبعدهوقع)8(
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،والنوىالحبِّفالقَ،العظيم)2(العرشوربَّ(،1)الأرضوربَّالسماوات

آخذأنتشرذيكلِّشرِّمنبكأعوذ؛والقرآنوالإنجيلالتوراةمُنزِلَ

وأنت.شيءبعدكفليسالآخروأنتشيء،قبلكفليسالأولأنت.بناصيتة

الدَّين،عنَّااقضِشيء.دونكفليسالباطنوأنتشيء،فوقكفليسالظاهر

الفقر(".منوأَغْنِنا

اللهمَّ،سبحانكانت،إلاإلهلا":قالالليلمناستيقظإذاوكان

ذإبعدقلبيتُزِغولاعلمًا،زِدْنياللهمَّ.رحمتَكوأسألكلذنبي،أستغفرك

)3(."الوهابأنتإنك،رحمةًلدنكمنليوهَبْ.هديتني

وإليهأماتنا،مابعداحياناالذيدلّه"الحمد:قالنومهمنانتبهإذاوكان

منعمرانآلأواخر)5(منالآياتالعشرقرأوربما،يتسوَّكثم)4(.النشور"

:لو!ا،،002-091:لاَ!ات]اآخرهالىإ!لأزَضِوَأألسَّمَؤتِفِىطقِإِنَّ!وقوله

)1(

)2(

)3(

(4(

)5(

".والأرضالسماوات"ربّ:ع

قبله.العطفواودون"العرش"ربَّ:ن،مب،،جص

فيوالنسائي(801)ص"الليلقيام"فينصروابن5(160)داودأبوأخرجة

فيه.عائشةحديثمن762()"الدعاء"فيوالطبراني(01)635""الكبرى

"لا027(:)"البرقاني"سؤالاتفيكماالدارقطنيقال!التُجِيبي،الوليدبنادلّهعبد

الحافظوحسنة(،8191)والحاكم5(531)حبانابنصححةذلكومع،"بهيعتبر

وقدفيه،مختلفمصريالوليد:بناللّهعبدعنوقال(1/161)الأفكار""نتائجفي

"."التقريبفيليَّنة

تقدموقد،اليمانبنحذيفةحديثمن271(1)ومسلم631(2)البخاريأخرجه

.الأولجزؤه

فيع:وكان."الأواخر"كلمةعلىبعضهمضربثم.اخر"منالأواخرالآيات":ك

مب.ص،ج،منأثبتماإلىبعضهمفأصلحه."،.."آيات
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الحمد.ولك،فيهنومنوالأرضالسَّماواتنور(1أنت)الحمد.لك"اللَّهمَّ

الحقُّ،أثتالحمد.ولك،فيهنومنوالأرصرالسماواتقيِّم)2(أنت

حقّ،والنبيُّون،حقّوالنار،حقّوالجنَّة،حقّولقاؤكالحقُّ)3(،ووعدك

توكَّلتُ،وعليكآمنتُ،وبك،أسلمتُلكاللهم.حقّوالساعةحقّ،ومحمَّد

وماقدَّمتُماليفاغفر؛حاكمتُوإليكخاصمتُ،وبك،أنبتُوإليك

.(4)"أنتلاإ[لهلا،[لهيأنت.أعلنتُوماأسررتُوما،أخَّرتُ

مصالحفيالليلأولَسهِروربما.آخرهويقوم،الليلأوليناموكان

يكونحتىيوقظوهلمنامإذاوكان.قلبهينامولاعيناهتناموكان.المسلمين

)5(.يستيقظالذيهو

قبيلعرَّسوإذا،الأيمنشِقِّهعلىاضطجعبليلعرَّس)6(إذاوكان

أبووقال)7(.الترمذيقالهكذا.كفِّهعلىرأسةووضعذراعهنصَبالصبح

بعد)9(عرَّسوإذا،يمينَهتوسَّدبالليلعرَّسإذاكان)8(:""صحيحهفيحاتم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.منعقطسا"نتأ"

."قيوم":مب،ع

،ع.كمنساقط""الحق

عباسابنحديثمن)976(ومسلم9974(7385،)6317،البخاريأخرجه

.بنحوهاَ!للَّهُعَتطُرَ

34(.4)"البخاري"صحيحفيكما"الذي"بحذف"يستيقظهو":ك،ع

والاستراحة.للنومالليلآخرالمسافرنزول:التعريس

)683(.مسلمعندوهو،قتادةأبيحديثمن2(آ0)"الشمائل"في

6(.)438برقم

غلط.وكلاهما"،"قبيل:نوفي.عحاشيةفيبعضهموصححة"،قبل":مب،،عك
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)2(.الترمذيحديثوالصواب1(،وهمًا)هذاوأظن.ساعدهنصَبالصبح

الصبح.قبليكونإنماوالتعريس

:يقولونوالأطباء.النوممنيكونماأنفعوهو،النومأعدلنومهوكان

.ساعاتثمانوالنهارالليلثلثهو

فميل

الركبفي!ي!هديهفي

مسرَّجةًالفرلسَوركب.والحمير،والبغال،والإبل،الخيلَ!ركِبَ

وهووحدهيركبوكان.الأحيانبعضفييجريهاوكان،أخرىوعُرْيًاتارةً

أمامهوأركبخلفهأردفوربماالبعير،علىخلفهأردفوربماالاكثر،

نسائه.بعضوأردف،الرجالوأردفالبعير.علىثلاثةًفكانوا

عندهكانأنهفالمعروفالبغالوأما.والإبلالخيلمراكبهأكثروكان

بارضمشهورةًالبغالتكنولم)3(.الملوكبعضُلهأهداهاواحدةبغلةمنها

الحُمُر؟("،علىالخيلَنُنْزي"ألا:لهقيلالبغلةلهأُهديتلمَّابل،العرب

)4(."يعلمونلاالذينذلكيفعل"إنما:فقال

".)1(ك،ع:"وهم

سبق.ماإلىبصرهانتقلناسخخطأأنهوالظاهر،"حاتمأبووقال":نفيبعدهوقع2()

منها.منقولةاَخرهاإلىوالفقرة(261)7/"المسائلجامع"ضمن(""القرمانية)3(

أربع(013)ص!ي!دوابِّهفصلفيقبلمنذكرقدأنهاحَمُهدئ!ج!المؤلفعلىوذهب

.(138-137)صالكبير"المختصر"علىاعتمادًا"قيل"بلفظوخامسةًبغال

في-والطبراني()39187وأحمد9343(493430،)شيبةأبيابنأخرجه(4)
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فصل

والعبيد)1(الإماءمنوالرقيقالغنمع!ي!واتخذ

ذبحبَهْمةًزادتفاذا،مائةعلىتزيدأنيحبلاوكان،شاةمائةلهوكان

2(.)أخرىمكانها

أكثرالعبيدمنوعتقاؤهمواليهوكانوالعبيد،الإماءمنالرقيقواتخذ

،وغيرهأمامةأبيحديثمن)3(""جامعهفيالترمذيروىوقدالإماء.من

وبينه.الشعبيبينمنقطعوهو،بنحوهالكلبيدحيةحديثمن(4)699"الأوسط"

()93438شيبةأبيابنأخرجهطالبأبيبنعليحديثمنصحيحشاهدوله

358(0)""المجتبىفيوالنسائي2(65)5داودوأبو(9135)785،وأحمد

داود-أبي"صحيحفيوالألباني(6824)حبانابنصححه(،044)5"الكبرىو"

2(.201/)المقدسيالضياءواختاره318(،)7/"الأم

والرقيقالغنمذكروردكذاثم.هناالمؤلفكرَّرهلماذاأدريفلا!م،غنمهذكرقريبًاتقدَّم(1)

ع!يراللّّهرسول"واتخذ:فيهمافانَّن،مبإلا(الهندية)والطبعةالأصولفيالسياقبهذا

التكراروذهاب،الغنمذكرمنالرقيقذكرلانفصالأفضلوهو.بعدهمايردولم،"الغنم

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذاوالعبيد(".الإماءمنالرقيق"واتخذ:الاَتيقولهفيأيضًا

.(132)صتخريجهسبق)2(

منأيضًاوأخرجه".طرقهفيصح"الحديث:قالصححهأنوبعد(51)47برقم)3(

البابوفي:عقبهوقال،وصححهفقطمنهالأولالشطر(1451)هريرةأبيحديث

بنوكعبعامربنوعقبةالأسقعبنوواثلةعباسوابنعبسةبنوعمروعائشةعن

2318(.-1231)5/"الألبابنزهة"انظر:.مرة

.(051)9ومسلم67(15،251)7البخاريأيضًاأخرجههريرةأبيوحديث
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النار،من1(له)وِقاءًكانمسلمًاامرأًأعتَقَامرئٍ"ا!ويما:قالص!النبيعن

مسلمتينامرأتينأعتقمسلمامرئوأيلّما.منهعضوًامنهعضوكلُّيُجزئ

هذا:قال."منهعضوًامنهما)2(عضوٍكلُّيجزئالنار،منفكاكةكانتا

عتقوأن،أفضلالعبدعتقأنعلىيدلوهذا)3(.صحيححسنحديث

العبيد.منع!ي!عتقائهأكثرفكانأَمَتين،عتقيعدلالعبد

منالنصفعلىالأنثىفيهاتكونالتيالخمسةالمواضعأحدوهذا

عندشاتانالذكروعن،شاةالأنثىعنفإنه،العقيقة:والثانيالذكر.

شهادةفإن،الشهادة:والثالث.وحسانصحاحأحاديثعدةوفيهالجمهور،

)5(.الدية:والخامس.الميراث:والرابع.4(رجل)بشهادةتينامرأ

فس

تعالىاللّّهأكرمهأنبعداشتراوهوكان.واشترى!يوّ،اللّّهرسولوباع

فيإلاالبيععنهيحفَظيكادلاالهجرةبعدوكذلك.بيعهمنأكثربرسالته

وبيعهيزيد)6(،فيمنوالحِلْسَالقدَحَكبيعه،لغيرهأكثرها،يسيرةقضايا

.الترمذيلفظوهو"،"فكاكه:عوحاشيةن،مبوفي،لأصولافيمجوَّدًاكذا(1)

بعضهم.تغييرمنفيعوكذا،""عضوين:ن2()

علامة:فيعوفوقة،نمنساقط""حسنولفظ.،جصمنساقط"حديث"لفظ)3(

".الوجههذامنغريبصحيححسن":"الجامع"منالمطبوعوفي)هـ(.

".المرأتين":،عكوفي،رجل""شهادةُ:،جص(4)

284(.283-2/)"السننتهذيبو"69()صالمودود"تحفة"وانظر:)5(

ماجهوابن2(41)6والترمذي(1461)داودوأبو(41321)أحمدأخرجه6()

مجهول،الحنفياللّّهعبدبكرأبيعلىومداره.أنسحديثمنوغيرهم2(1)89

88(.)6/"التهذيبتهذيب".حديثهيصحلا:البخاريقال،الحال
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بعبدين)2(.أسودعبدًاوبيعه1(،مذكور)أبيغلامَالمدبَّريعقوبَ

.إيجارهمنأكثركانواستئجارهواستأجر،وآجر.فكثير،شراؤهوأما

مننفسَهواَجر)4(.الغنمرِعْية)3(فيالنبوةقبلنفسَهاجرأنهعنهيُحقَظهـانما

.الشامإلىبمالهاسفرهفيخديجة

وشريك.،ووكيلوأجير،،أمينفالمضارب،مضاربةًالعقد(كان)هوإن

منبنفسةيباشرهفيماوأجير،فيهتصرَّفإذاووكيل،المالقبضإذافأمين

الربح.فيةظهرإذاوشريك،العمل

عنبدر،بنالربيعحديثمن")6("صحيحهفيالحاكمأخرجوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

أحمدحديثفيوسُمِّيجابر.عن)799(ومسلم2(141)البخاريأخرجه

93(.)57داودوأبي(41)133

جابر.حديثمن(061)2مسلمأخرجه

.""رعاية:ن،مب،،عك

اسمقراريطوإنما،بأجرة!ي!النبييرعولم.نظرفيه"هذاونصُّها:جفيحاشيةهنا

أخطأوقد.وعشرونخمسذاكإذوسنّه،أهلهغنميرعىالسلامعليهوكان،مكان

هذاغيرفيعليهالناسوردَّغلطهذكرتوقد.القراريطتفسيرفيسعيدبنسويد

قال.الحربيإبراهيمعنمرويمكاناسمقراريطبأنوالقول."أعلموادلّه،الموضع

علىيعتمدلاسويدًالأن،أصح"وهو546(:)3/"المشكل"كشففيالجوزيابن

رجَّحثمناصر،ابنتبعالجوزيابنأن(144)4/"الفتح"فيحجرابنوذكر".قوله

قراريط.يسمَّىمكانًامكةأهليعرفولا،قيراطجمعالمرادأن

.عحاشيةفياستدركتوقد،"إن"باسقاط"وكان":،عك

بنالربيعترجمةفي""الكاملفيعديوابن(،181)6/البيهقيوأخرجه(182)3/

له.المؤلفتضعيفوسيأني،عليهأُنكِرمماوعدَّه5(18)4/بدر
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خويلدبنتخديجةمننفسَه!وّاللّهرسولآجر:قالجابرعنالزبير،أبي

الإسناد.صحيح:وقال.بقلوصسفرةكلُّ،جرشإلىسفرتين

اليمن،مخاليفمنالراءوفتحالجيمبضمجُرَش(")1(:"النهايةفيقال

.بالشامبلدبفتحهماوهو

فإنيصح،ولا.بالشامالذيالمفتوحهوفإنماالحديثصحَّإن:قلت

والدارقطنيالنسائيقال.الحديثأئمةضعَّفهعُلَيْلةُ،هوهذابدربنالربيع

بنطلحةمولىبدربنالربيعظنَّهالحاكموكأنّ)3(.متروكوالأزدي)2(:

اللّّه)4(.عبيد

"كنتَ:قال؟تعرفنيأما:قالشريكهعليهقدمولما"!سوّ،وشارك

)5(."تماريولاتدارئلاكنتَ،الشريكُفنِعْمشريكي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

26(.1/1)الحديثغريبفي

("الدارقطنيأقوالو"موسوعة(4/705،805)عديلابن""الكاملانظر:

65(.)9/"الكمالو"تهذيب2(1/55)

".الحديث"متروك:،عك

فهي،صحاشيةفيوألحقت،جفيتردلمهناإلى."..الحاكمأخرج"وقدالعبارة

بعد.فيماالمصنفاضافهمماأيضًا

والمثاني"الاَحاد"فيعاصمأبيوابن()4836داودوأبو(00551)أحمدأخرجه

صاحبفياضطُرِبوقد.المخزوميالسائبأبيبنالسائبحديثمن)296(

بقولة:ولخصه35(0)لابنه""العللفيحاتمأبوذكرهقدشديدًا،اضطرابًاالحديث

:قالومن،السائبأبيبنالسائبابنفهو:،السائببناللّّهعبدعن:قال"من

أبيبنالسائب:قالومن،السائببنالدّهعبدأخا:يعنيفكأنه،السائببنقيس

من-مجاهدمواليالثلاثةوهؤلاء،السائببنالدّهعبدوالدأراد:فكأنه،السائب
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همزُها،تُرِكفإن.الحقمدافعةوهي،المدارأةمنبالهمز""تدارئ

1(.)أحسنهيبالتيالمدافعةوهي،المداراةمنصارت

توكُّله.منأكثرتوكيلةوكان،وتوكَّلووكَّل

بنلسلمةفقال،واتَّهب،ووهبعليها.وأثاب،الهديةوقبِل،وأهدى

أهلمنبهاففادى،لهفوهبها،لي""هَبْها:جاريةسهمهفيوقعوقدالاكوع،

)2(.المسلمينمنأسارىمكة

والمؤجَّل.الحالِّبالثمنواشترىواستعار،،رهنوبغير،برَهْنواستدان

له،مضمونًاكانعمِلهامَنأعمالٍعلىربِّهعلىخاصًّاضمانًاوضمن

وهوعليهأنهاوفاءً:يدَعْولمالمسلمينمنتوفِّيمنلديونعامًّاوضمانًا

لديونضامنفالسلطان،بعدهللأئمةعامٌّالحكمهذاإن:قيلوقديوفِّيها.

كماقالوا:.المالبيتمنيوفِّيهاعليهفإنهاوفاءً،يخلِّفوالمإذاالمسلمين

وفاءً،يدعولمماتإذادينَهعنهيقضيفكذلكوارثًا،يدَعْولمماتإذايرثه

عليه.يُنفَقمالهيكنلمإذاحياتهفيعليهينفقوكذلك

حدَث،!ي!النبيعهدعلىوكان،بالقديمليسالسائببناددّهعبد":وقالفوق"،

فيهمهاجر،بنإبراهيمالسائبحديثإسنادوفي."أعلموادلّّه،أشبهبأبيهوالشركة

"المسند".علىالتعليقوانظر:.عليهيتابعولم،لين

وضعتولذلكالحديثفيبالهمزوردتالكلمةأنالمصنفكلامسياقمنيفهم(1)

بالهمز،أصلهاأنالصوابولكن،الموضعينفي،عص،جفيالهمزةعلامةفوقها

الحديث"غريبفي"النهايةانظر:."يماري"لمزاوجةبالتخفيفالحديثفيورويت

/2(011،511).

أبيابنبلفظأشبهالمصنفولفظ."المرأةلي"هب:وفيه(5175)مسلمأخرجه2()

284(.)6ماجهوابن2933(1)شيبة
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ادلّه.سبيلفيصدقةًجعَلهاله،كانتأرضًا!ي!ووقف

فلم،مغيثٍمراجعةفيشفاعتهبَريرةُوردَّت)2(.إليهوشفِع،وشفع
0(1)

!يط.والقدوهَالأسوةوهو.عتَبولاعليها،يغضب

فيبالحلفسبحانهاللّّهوأمرهموضعًا)3(.ثمانينمنأكثرفيوحلف
!

ولَضُّ!إِنَّهُوَرَبِّىَإِىهُوَقُل)وَلمجتصتَنجوئَكَأَحَقُّ:لىتعافقال،ضعمواثلاثة

ب
وَرَبّىلسَّاعَةقُلبَكَألَاتَآتِينَا!فَرُوأألّذَيئَوَقَالَ!:لىتعالوقا،،35:يونس]

بَكَوَلَبِلّىقُلشعَثُوْالَّنأَنألّذَينَكَفَروآْ)زَعَمَ:لىتعالوقا،3،:سبأ]لخًةتِينًّض!

.7،:التغابن]!لمجيِرٌأدلَّهِ!لِكَعَقتُ!وَذَلمجادؤلتُنَبَّؤُنَّقَتعَثُنَّ

داودبنمحمدبكرأبايذاكرالقاضيإسحاقبنإسماعيلوكان

فتوجَّهت،لهوخصمٌهويومًاإليهفتحاكم؛بالفقيهيسمِّيهولا،الظاهري

ومثلُك)4(:إسماعيلالقاضيلهفقالللحَلِف،فتهيَّابكر،أنيعلىاليمين

نبيَّهتعالىادلّهأمروقدالحَلِف،منيمنعنيوما:فقالبكر؟أبايايحلِف

بكر،أبولهفسردها؟ذلكأينقال؟كتابهمن()ْمواضعثلاثفيبالحلِف

.اليومذلكمنبالفقيهودعاهجدّا،منهذلكفاستحسن

.أخرىنسخةمنعحاشيةفياستدركوقد،،عك،جفييردلم(""وشفَع(1)

تحريف.،"إليةشفيع"وشفع:صفي2()

وسيأني.والمساند"الصحاحفيموجودة"وهي:(18)5/"الموقعينأعلام"فيزاد)3(

الفوائد.منالحديبيةقصةفيمافصلفيهذاكتابنافيأخرىمرة

؟".أتحلف:إسحاق"بن:زيادةبعده،عكفي(4)

ثلاثة":ن،مبوفيالعدد.فذكَّر،الآياتإلىذهبوكأنه،الأصولمعظمفيكذا)5(

."مواضع
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تارةً.فيهاويمضي،تارةًويكفِّرها،تارةًيمينهفييستثنيع!ي!وكان

ادلّّهسمَّاهاولهذاعقدها،بعدتحُلُّهاوالكفارة،اليمينعقديمنعوالاستثناء

تَحِلَّةً)1(.تعالى

إلاتوريتهفييقولولاويورِّي.الحقَّمزاحهفيويقوليمازح"!وكان

وكيفطريقها؟كيفغيرهاعنفيسأليقصدها،وِجهةًيريدأنمثل،الحقَّ

ذلك؟ونحوومسلكهامياهها

وشنتشير.يشير،وكان

معويمشي،الدعوةويجيب،الجنازةويشهد،المريضيعودوكان

حوائجهم.فيوالضعيفوالمسكينالأرملة

فهوالمديحمنفيهقيلماولكن.عليهوأثابالشعراء،مديحَوسمع

الناسمنغيرهمدحُوأما؛الحقعلىوأثاب،محامدهمنجدًّايسيرجزء

)2(.الترابالمدَّاحينوجوهفييُحْثَىأنأمَرفلذلك،بالكذبيكونمافأكثرُ

فصل

وصارَعَ)3(.،الأقدامعلىبنفسه!ي!ادلّّهرسولُوسابقَ

التحريم.سورةمنالثانيةالاَيةفي(1)

الأسود.بنالمقدادحديثمن03(0)2مسلمأخرجه2()

(4)780داودأبواخرجة،ركانةحديث!يِرالنبيمصارعةفيرويماأمثل)3(

عنركانةبنمحمدبنجعفرأبيعنالعسقلانيالحسنابيعن()1784والترمذي

الحسنأبانعرفولا،بالقائمليسوإسناده،غريبحديثهذا":الترمذيقال.أبية

-روىوقد2(:4/56)"والنهاية"البدايةفيكثيرابنوقال."ركانةابنولاالعسقلاني
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وفلَى،شاتهوحلَب،دلوَهورقَّع،بيدهثوبَهورقَّع،بيدهنعلهوخصَف

المسجد.بناءفياللَّبِنَمعهموحمل،ونفسَهأهلَةوخدَمثوبة،

.وأضافوضاف،تارةًوشبِعتارةًالجوعمنالحجرَبطنهعلىوربَط

الأخدعين،فيواحتجم.قدمهظهروعلى،رأسهوسطفيواحتجم

)1(.الكتفينبينوهووالكاهل

مماالمريضوحمَي.يستَرْقِولمورقَىيكتوِ،ولموكوى،وتداوى

يؤذيه.

المُضرَّة.المادَّةواستفراغ،الصحةوحفظ،الحمية:ثلاثةالطبوأصول

فحمى:كتابهمن)2(مواضعثلاثفيولأمتهلهتعالىاللّهجمعهاوقد

أَؤ!نلُؤهَّزضَئَ)وَإن:تعالىفقالالضرر،خشيةَالماءاستعمالمنالمريض

ميمَّمُوْا!مَاَءًفَ!تِجدُوْاألنِّمصاَءَأَؤلمحتصؤٌألغإتِ!!مِّنَأَصَدأَؤجَلسَفَرٍعَلَأ

.للعادمأباحهكماله)3(،حميةًللمريضالتيمُّمَفأباح43،،]النساء:

بم!يو،النبيصارعركانةبنيزيدأنعباسابنعنجيدبإسنادالشافعيبكرأبو

وحكى.الإسلامقبلوقعتالمذكورةوالمصارعة.القصةوذكر!ك!يو.النبيُّفصرعة

إلىلمجن!مّالنبئيَدعاأُسَيدبنكلَدةالأشَدَّينأباأن(491)3/""الروضفيالسهيلي

شرطة.حسبيؤمنلمولكنع!مم،اللّهرسولُفصرَعه،المصارعة

فيع.بعضهمزادوكذا،"الكتفينبينما":ن،مب(1)

آنفًا.علَّقتماوانظر.ن،مبإلاالنسخجميعفيالعددبتذكيركذا2()

بعضمنحاشيتهافيواستدرك،"لهحمية"منها:فسقطأماع.كمنساقطله"")3(

النسخ.
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سَفَرٍ!غِدًَّأَؤعَكَمِومَّرضًا)فَمَن!اتَ:الصحةحفظفيوقال

لصحتهحفظًاالفطرَرمضانفيللمسافرفأباح(،184:]البقرةأَيَّامِصأخَر!مِّن

)1(.الصحةوتهِنَ،القوةقتضعفَالسفر،ومشقَّةُالصومُقوَّتهعلىيجتمعلئلا

أَذَىَأَوببِهِ!)فً!بمَنَمِنكُومَّر!ا:للمُحْرِمالرأسحلقفيالاستفراغفيوقال

منأوللمريضفأباح،،691:البقرةأ!أؤَفمملِطاؤصَدَدةِمنصِيَاوٍفَفِذيَة2ٌرَّأسِهِمِّمن

الفاسدةَالموادَّفيستفرغ،رأسهيحلقأن،محرِموهورأسهمنأذًىبه

بنلكعبحصلكماالقَمْلُ،عليها)3(يتولَّدالتيالرديَّة)2(والأبخِرة

المرضَ.عليهتُولِّدأوعُجْرة)4(

سببًا)5(منهاجنسكلِّمنفذكر،وأصولهالطبقواعدهيالثلاثةوهذه

وحفظ،حميتهممنأمثالهافيعبادهعلىنعمتهعلىبهامنبِّهًاوصورةً

وهوبهم)6(.ورأقةً،بهمولطفًا،بعبادهرحمةً،أذاهمموادِّواستفراغ،صحَّتهم

)7(.الرحيمالرؤوف

"."تهنالفعلداسقاط"والصحة"القوة:مبفي(1)

بالتسهيل.الأصولفيكذا)2(

".عليه"تولِّد:نوفي"عنها("،:ك،ع)3(

.(1012)"مسلمصحيحو"(181)4"البخاري"صحيحفيحديثهانظر)4(

وهو،المطبوعفيوكذا.تحتهاالاستشكالعلامةمعفيعوكذا،"شيئًا":مب،ك5()

تصحيف.

.،جصفييردلم"بهم")6(

مرةوسيذكرهاأيضًا،23(/1)"اللهفانإغاثة"فيالثلاثالقواعدهذهالمصنفذكر)7(

7(.-6)صالنبويالطبفيالرابعالمجلدفيأخرى
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فصل

معاملتهفي!ي!هديهفي

منه)1(.خيرًاقضىسَلَفًااستسلفإذاوكان.معاملةًالناسأحسنكان

فيلكاللّّه"بمارك:فقال،لهودعا،إياهقضاهسَلَفًارجلمناستسلفإذاوكان

والأداء")2(.الحمدالسَّلَفجزاءُإنما،ومالكأهلك

!يمّ:فقال،فاتاه،الأنصاريفاحتاجصاعًا،أربعينرجلمنواستسلف

"!ي!:اللّّهرسولققال،يتكلَّمأنوأراد،الرجلفقال،بعدُ"شيءمنجاءنا"ما

لسلفه،وأربعينفضلًاأربعينفأعطاه،"تسلَّفمَنخيرُفأناخيرًا،إلاتقللا"

البزار)3(.ذكره.ثمانينفأعطاه

)1(

)2(

)3(

مولىرافعأبيحديثمن(0061)مسلمطريقهومن(1)869مالكأخرج

فان،إياهأَعطِه":وقالرباعيًاخيارًاجملًافقضىبكرًااستسلفأنهع!يداللّهرسول

قضاءً".أحسنهمالناسخيار

،6)236"الكبرىو"(4)683""المجتبىفيوالنسائي(01461)أحمدأخرجه

أبيبنادلّهعبدبنإبراهيمبنإسماعيلحديثمن2(42)4ماجهوابن(13201

الإرواء""فيالألبانيصححهوالحديث.جدهعنأبيهعنالمخزوميربيعة

إسماعيل،بنإبراهيمإلىأحمدعندإبراهيمبنإسماعيلاسمانقلبوقد22(.4)5/

"المسند".علىالتعليقوانظر7(،90)2/المسند"أطراف"فيالصوابعلىوهو

بماسنادع!يطالنبيعنيروىنعلمهلاالحديثوهذا":وقال356(/11)""مسندهفي

بنأحمدمنإلاالحديثهذانسمعولمالإسناد،بهذاالوجههذامنإلامتصل

رجال"رجاله(:4/141)الزوائد""مجمعفيالهيثميقال."ثقةوكانخزيمة

كانإنعطاء،وشيخه،جريجابنعنعنةفيه."ثقةوهوالبزار،شيخخلا،الصحيح

-عطاءعنجريجابن:القطانيحترووقالشيئًا،عباسابنمنيسمعلمفهوالخراساني
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أصحابهبهفهمَّ!ي!،للنبيفأغلظ،يتقاضاهصاحبهفجاءبعيرًا،واقترض

.(1)مقالا"الحقِّلصاحبفان"دَعُوه،:فقال

وتصدَّق)2(،فباعة،فيهفأربح،ثمنةعندهوليسشيئًامرةًواشترى

إلاشيئًاهذابعدأشتري"لا:وقالالمطَّلب،عبدبنيأراملعلىبالربح

أجل،إلىالذمةفيشِراهيناقضلاوهذاداود)3(.أبوذكره."ثمنُهوعندي

شيء.وهذاشيءفهذا

:فقال،الخطاببنعمربهفهمَّله،)4(وأغلظدينًا،لهغريموتقاضاه

تأمرهأنإلئأحوجَوكانبالوفاء،تأمرنيأنإلىأحوَجَكنتُعمر،يا"مَهْ

)5(.بالصبر"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رباحأبيابنكانوإن238((؛9،22)ص"التحصيل]"جامعضعيفالخراساني

جريج.ابنتدليسيؤمنفلم

ادلَّةُ!كَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن26(0،230،923104،260)6البخاريأخرجه

"."فتصدَّق:،جص

(0،20،7927192)39وأحمد)92262(شيبةأبيابنوأخرجه334(،)4برقم

شريكطريقمن،عباسابنحديثمن356()5/والبيهقي282(/11)والطبراني

سماكورواية،لينفيهالنخعى،اددّةعبدابنهووشريك،عنهعكرمةعنسماكعن

الضياءواختاره2(4)2/الحاكمصححهذلكومع.مضطربةخاصةعكرمةعن

بيان"فيالقطانوابن64()9/""المحلىفيحزمابنضعفهوالحديث(.04/)12

3(.01/90)(""الضعيفةفيوالألباني3(10،320)3/"الوهم

"."فأغلظ:،عك

ابنأخرجهسَعْنَة،بنزيدإسلامقصةفيالنبوةعلاماتفيطويلحديثمنجزءهو

النبي"أخلاقفيالشيخأبوطريقهومن-2()820"والمثانيالاَحاد"فيعاصمأني

="النبوة"دلائلفينعيموأبو(22213/051،)5/والطبراني-(1/475)!ي!"
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"لم:فقال،ثمنهيتقاضىالأجلقبلفجاءهأجل،إلىبيعًايهوديوباعه

بهفهمَّ،المطلبعبدبنييالَمُطُل)1(إنكم:اليهوديفقال،"الأجلُيحِلَّ

قدمنكشيءكلُّ:اليهوديفقالحلمًا.إلاذلكيزدهفلم،فنهاهم،أصحابُة

الجهلشدَّةُيزيدهلاأنهوهيواحدة)2(وبقيت،النبوةعلاماتمنعرفتُه

)3(.اليهوديفأسلم.أعرفهاأنفأردتُحلمًا،لاإعليه

فصل

أصحابهومعوحدهمشيهفي!يمهديهفي

وأحسنَهامِشْيةًالناسأسرعوكانتكفِّيًا)4(،تكفَّىمشىإذاكان

كأن!لمج!،اللّّهرسولمنأحسنَشيئًارأيتُ"ما:هريرةأبوقالوأسكنَها.

حديثمن278()6/"النبوةو"دلائل5(2)6/""الكبرىفيوالبيهقي5(1/2)

بنحمزةوفيهجده،عنأبيةعنسلامبناددّةعبدبنيوسفبنحمزةبنمحمد

ابنولاالبخارييذكرهلملجهالتهولعلة،حبانابنغيريوثقةلم،مدارهوعليهيوسف

الضياءواختاره6(،50)3/والحاكم)288(حبانابنصححةذلكومع.حاتمأبي

حسنحديث"هذا347(:)7/"الكمال"تهذيبفيالمزيوقال4(،464-48)9/

ثمإ"وأركَّهأنكره"ما:"المستدرك"تلخيصفيالذهبيوقال."النبوةدلائلفيمشهور

.(1134)""الضعيفةانظر:،فيةالكلاموفصّلالألبانيضعَّفةوعليه،علتةبيَّن

ورُكَّع.كراكعماطلجمعيعني""لَمُطَّل:فيعوضبط.مَطُولجمع(1)

طتئ.لغة"بقت"علىص،ج:)2(

السابق.الحديثمنجزء)3(

"النهاية"فيالأثيرابنقال27(.)2/الشيخلأبي!ك!ي!"النبيو"أخلاقالنسخفيكذا4()

مهموزًا"،يرويهوبعضهمالهمز،والأصلمهموز،غيرروي"هكذا(:4/183)

نشرته.فيالفقيأثبتهكماتكفُّؤًا"تكفَّأ"فأصله
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ء!وو،اللّّهرسولمنمشيتهفيأسرعَأحدًارأيتوما.وجههفيتجريالشمس

.(1)"مكترِثلَغيرُوإنَّهأنفسَنا،لَنُجْهِدإنَّا.لهتُطْوىالأرضكأنما

تكفِّيًا،تكفَّىمشىإذا!الدّهرسول"كان:طالبأبيبنعليوقال

)3(.تقلَّعَ"مشى"إذا:مرةًوقالصَبَب")2(.منينحَطُّكأنما

الصَّبَب.فيالمنحَطّكحالبجملتةالأرضمنالارتقاع:والتقلُّع:قلت

وأزوَحهاالمِشْياتأعدَلوهي.والشجاعةوالهمةالعزمأوليمِشيةوهي

نأإماالماشيفإن،والتَّماوُتوالمهانةالهَوَجمِشيةمنوأبعَدهاللاعضاء

مشيةوهي،محمولةخشبةكأنهواحدةًقطعةًويمشي،مِشيتهفييتماوَت

الأهوَج،الجملمشيواضطراببانزعاجيمشيأنهـاما.قبيحةمذمومة

نإسيَّماولاصاحبها،عقلخفَّةعلىعلامةوهيأيضًا،مذمومةمشيةوهي

مشيةوهيهَونًا،يمشيأنوإماوشمالا.يمينًامشيهحالالالتفاتيُكثركان

والترمذي4398(0،86)4واحمد)838(الزهد""فيالمباركبناللّهعبدأخرجه(1)

والبيهقي62(/4)!يم"النبياخلاق"فيالشيخوأبو63(0)9حبانوابن)3648(

ملحقوهو،قتيبةعنهالراويولكن،لهيعةابنفيه2(،1/80)"النبوةدلائل"في

وضعفه،غريب:الترمذيقالذلكومع،لهيعةابنعنروايتهصحةفيبالعبادلة

(234901/)4مسلمعندشاهدالأولوللشطر226(.)9/"الضعيفة"فيالألباني

86(.0)4"المسند"محققيتعليقوانظر.سمرةبنجابرحديثمن

6(،50)2/والحاكمالترمذيوصححه)3637(،والترمذي7(4)6أحمدأخرجه2()

مسلمعندأنس!حديثمنشاهدوله936(.368،)2/الضياءواختاره

(0/233.)82

ليسحديث"هذا:وقال-لهواللفظ-)3638(والترمذي()9912أحمدعندوهو)3(

".بمتصلإسناده
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يَماث!ونَعَلَماآلّذِينَألرَّخمَنِ)وَ-عبَادُ:فقالكتابهفيبهاوصفهمكماالرحمنعباد

غيرمنووقارًاسكينةً:السلفمنواحدغيرقال63،.:]الفرقان!هَؤنًاألاؤضِ

كانماكانالمشيةهذهمعفإنهجم!ي!،اللّهرسولمشيةوهي1(.تماوُت)ولاكبر

يُجهِدمعةالماشيكانحتىله،تطوىالأرضوكأنماصَبَب)2(،منينحَطُّ

لممشيتهأن:أمرينعلىيدلوهذا.مكترثغير!ي!اللّّهورسولُنقسَه

المشيات.أعدلبل،بمهانةولابتماوتتكن)3(

الرَّمَل،:والخامس،السعي:والرابع.منهاثلاثةهذه،أنواععشرةوالمِشْيات

من4()""الصحيحوفي.الخبَب:ويسمَّىالخطىتقارُبمعالمشيأسرعوهو

أربعًا.ومشىثلاثًاطوافهفيخبَّ!ي!النبيأنعمرابنحديث

ولاالماشييُزعجلاالذيالخفيفالعَدْووهو،النَّسَلان:والسادس

من!رَوّاللّهرسولإلىشكواالمشاةأن)7("المساند)6("بعضوفييُكْرِثه)5(.

".بالنَّسَلان"استعينوا:فقال،الوداعحَجَّةفيالمشي

بعينه.النصعلىأقفولم(194-948/)17"الطبريتفسير"انظر:(1)

صبب"."في:صعداما)2(

".مشية":زيادةيأتيفيما"بل"وبعد""تكنبعدالمطبوعفي)3(

.(221،1621)7ومسلم(061،7161،4461،1961)3البخاري(4)

عليه.اشتدَّ:وأكرثَهالأمركرَثه5()

المسانيد".":،عك)6(

والحاكم2(2537،)536خزيمةابنوأخرجه.المطبوعةالمسانيدفيأجدهلم)7(

بلفظ:ادلّهعبدبنجابرحديثمن256()5/والبيهقي(2101/،1434/)

النَّسْل"."استعينوا:ففيه،خزيمةابنعندالأولالموضعفيإلا،"بالنسلان"عليكم

.()465""الصحيحةفيوالألبانيوالحاكمخزيمةابنصححة
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وتخنّثا.تكسُّرًافيهاإنَّ:يقال(،1)التمايلمشيةوهي،الخَوزلى:والسابع

وراء.إلىالمشيوهي،القهقرى:والثامن

وثبًا.الماشيفيهايثِبُمشيةوهي،الجَمَزى:والتاسع

التيوهيوالتكبُّر.العُجْبأوليمشيةوهيالتبختُر،مشيةوالعاشر)2(:

يتجلجلفهونفسُه،وأعجبتهعِطفَيه،فينظَرلمّابصاحبهاسبحانهاللّّهخسف

)3(.القيامةيومإلىالأرضفي

والتكفِّي)4(.الهَونمشيةالمشياتهذهوأعدَل

"دَعُوا:ويقول،خلفهموهو،يديهبينيمشونفكانواأصحابهمعمشيهوأما

)6(.أصحابهيسوقوكان:الحديثفيولهذا(.)ْ"للملائكةظهري

".مشية"وهي:زيادةن،مبفيبعده(1)

في!يِيهالنبيقولفُسِّروبه،النِّسوانكمشيةالمتمايلمشية"والعاشر::ص،جفي)2(

والمثبت.متبخترًا"كانالرجلبهامشيوإذا"،مميلاتعاريات"كاسيات:النساء

العاشرلكون،جصفيوردبمااستبدلهالمؤلفولعل،المطبوعفيوكذا،عكمن

التمايل.مشيةكلاهماإذ،للسابعتكرارًا

2(.0)88ومسلم()9578"البخاري"صحيحفيهريرةأبيحديثفيوردكما)3(

آنفًا.مرّوقد،النسخفيكذا(4)

إسناده،اددّهعبدبنجابرحديثمن(4)6والدارمي(52811)أحمدأخرجه)5(

أيضًاجابرحديثمنشاهدوله281(.4/،114)2/الحاكموصححه،صحيح

حبانابنوصححه2(،)46ماجهوابن(1)4236أحمدأخرجه،الصحابةفعلمن

.)6312(

تخريجه.وسيأنيجابرحديثفيكما)6(
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وجماعةً.فرادىأصحابهيماشيوكانومنتعلًا.حافيًايمشيوكان

،الدممنهاوسالإضبَعُة)2(،1()فانبطعت،مرةًغزواتهبعضفيومشى

)3(:فقال

لقيتِ"مااللّّهسبيلوفيدَمِيتِإصبَعإلاانتِ"هل

لهم.ويدعو،وُيردِفالضعيفيُزجي،أصحابهساقةَالسفرفيوكان

.(4داود)أبوذكره

فصل

واتكائهجلوسهفيهديهفي

بنتقَيلةوقالت.والبساطالحصيروعلى،الأرضعلىيجلسكان

رسولَرأيتُفلما:قالتالقُرْفُصَاءَ،قاعاوهو!ي!اللّهرسولرأيت:مَخْرَمة

الفَرَق)6(.منأُرْعِدْتُالجِلْسةفِىالمتخشِّعَ(ء!ي!)ْاللّّه

."نقطعتوا":،عك(1)

بمِبت.أودميتأنها"لمجي!النبيإصبعفيوالوارد.عليهأقفلم2()

.سفيانبنجندبحديثمن()6917ومسلم61(02846،)2البخاريأخرجي)3(

البيهقيوعنه(2511/)الحاكموأخرجهجابر،حديثمن)9263(برقم(4)

صحيح.والحديث2(،57)5/

،ع.كمنساقطهناإلى.".قاعد."وهو)5(

فيوالترمذي()4847داودوأبو(11)78المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجه6()

بنالدّهعبدإسنادهوفي235(.)3/والبيهقي2(5)8/والطبراني(1)27""الشمائل

فيالحافظقال.مجهولتان،عُلَيبةابتماودُحَيبةصقيةوجدَّتاه،مقبول،العنبريحسان

-"الشمائل"مختصرفيالألبانيضعفهوالحديث.بهبأسلاإسناده68(:/11)""الفتح
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وسادةًالجاريةإليهفألقت،منزلهإلىدعاهحاتمبنعديُّعليهقدِمولما

:عديقال.الأرضعلىوجلسعدي،وبينبينهفجعلهاعليها،يجلس!

بمَلِك)1(.ليسأنهفعرفتُ

يتَنديوكان.الأخرىعلىرجليهإحدىويضعأحيانًا،يستلقيوكان

احتاجإذاوكان.يمينهعلىاتَّكأوربما،يسارهعلىاتَّكأوربما،الوسادةعلى

.ضعفٍمنأصحابهبعضعلىتوكَّأخروجهفي

فممل

)2(الحاجةقضاءعندهديهفي

الخُبُثمنبكأعوذ[ني"اللهم:قالالخلاءدخلإذاكان

:يقولخرجإذاوكان.(")3(الرحيمالشيطانالنَّحسالرِّجْس،والخبائث

)1(

)2(

)3(

2(:21)4"الصحيحة"فيوقال9(0)2المفرد"الأدبصحيح"فيوحسنة(،101)

الرسالة..طداود"أبي"سننمحققوحسنهوكذلك،الشواهد"فيحسن"إسناده

أحمدوأخرجه(،2058/)""السيرةفيهشامابنعنةنقلهفيماإسحاقابنذكره

بنعبادإسنادهفي.إسلامةقصةفيالطويلحاتمبنعديحديثمن(38191)

محققيتعليق:وانظر.""الثقاتفيذكرهحبانابنأنغيرأحديوثّقهلم،حبيش

"المسند".

"."حاجته:ص

من،أنسحديثمنوغيرهما)375(ومسلم632(41،2)2البخاريأخرجه

"،الرجيمالشيطانالنجسالرجس":زيادةدون،عنهصهيببنالعزيزعبدطريق

"الدعاء"فيالطبرانيرواهمامنها؛الضعيفةالأحاديثبعضفيوردتزيادةوهي

وفي(،1/91)"والليلةاليومعمل"فيالسنّيوابن882()5"الأوسطو"36()5

-رواهماومنها(.)13"(حاتمأبيابنعلل"فيكمازرعةأبووضعفه،ضعفإسناده
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.(1)"نكغفرا"

بينهماويجمع،تارةًبالأحجارويستجمر،تارةًبالماءيستنجيوكان

وربما،أصحابهعنيتوارىحتىانطلقللحاجةسفرهفيذهبإذاوكان.تارةً

وبحائش،تارةً)2(بالهدفللحاجةيستتروكان.الميليننحويبعدكان

تارةً.4()البواديوبشجر،تارةً)3(النخل

أخذ-الصُّلبالموضعوهو-الأرضمنعَزَازٍفييبولأنأرادإذاوكان

الموضعلبولهيرتادوكان.يبولثم،يَثْرَىحتىبهفنكَت،الأرضمنعودًا

.الأرضمنالرِّخْوالليِّنوهوالدَّمِث

حديثمن2(40)5/والطبراني2()69ماجهوابن)6(داودوأبو(1)2869أحمد

)5(الحديثعقبالترمذيأعلهوبه،قتادةعلىفيهاختلفلكن،أرقمبنزيد

بنالعزيزعبدحديثزرعةأبوورجح23(،)صالكبير"العلل"فيكماوالبخاري

"الضعيفة"وانظر:.أرقمبنزيدروايةعلى(الشيخانرواه)الذيأنسعنصهيب

فيالمؤلفعندأخرىمرةوسياني(.1)2869"المسند"علىوالتعليق(14)98

.(454)2/الخلاءدخولعندالذِّكرفي!مهديهفصل

(03)داودوأبو6()39المفرد"الأدب"فيوالبخاري2(0225)أحمدأخرجه(1)

حديثمن3(00)ماجهوابن(4829)"الكبرى"فيوالنسائي)7(والترمذي

والحديث)39(،لابنه""العللفيكماالبابفيشيءأصححاتمأبوعده.عائشة

والحاكم(4441)حبانوابن9(0)خزيمةابنوصححه،الترمذيحسنه

(.بعدهوما1/95)"الأم-داودأبي"صحيحوانظر:(.1/581)

.الأرضمنارتفعما:الهدَف2()

واجتمع.منهالتفَّماهو)3(

".الوادي":المطبوعةالنسخفي(4)
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كانأنهحدَّثكممن:عائشةقالتحتَّىقاعد،وهويبولكانماوأكثر

فيمسلمروىوقد(.1قاعدًا)إلايبولكانما،تصدِّقوهفلاقائمًايبول

للجواز،بيانهذا:فقيلقائمًا.بالع!م!أنهحذيفةحديثمن)2(""صحيحه

الشافعي:قالاستشفاءً.فعله:وقيلبمَأْبِضه،كانوجعمنفعلهإنما:وقيل

فعلإنماأنهوالصحيحقائمًا)3(.بالبولالصلبوجعمنتستشفيوالعرب

-قومسُبَاطةأتىلماهذافعلإنمافإنة،البولإصابةمنوبعدًاتنزُّهًاذلك

فيهابالفلو،مرتفعةًتكونوهي،المزبلةوتسمَّى-الكُناسةمُلقىوهي

الحائط،وبينبينهوجعلهابهااستتر!يمّوهو.بولُهعليهلارتدَّقاعدًاالرجل

أعلم.واللّهقائمًا.بولهمنبدّيكنفلم

أبولوأنا!ي!النبيُّرآني:قالالخطاببنعمرعن)4(الترمذيذكروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

وفي2()9"المجتبى"فيوالنسائي(21)والترمذي2(0405)أحمدأخرجه

(1/181،185)والحاكم(0431)حبانوابن3()70ماجةوابن2()5""الكبرى

وانظر:."وأصحالبابفيشيءأحسنعائشة"حديث:الترمذيوقال،وصححه

2(.10)("الصحيحة"السلسلة

2(.42)البخاريأيضًاوأخرجه)273(.برقم

اللهرحمةالشافعيذكره"وقد:وقال(1/101)"الكبرى"السننفيالبيهقينقله

إلى033(/1)""الفتحفيونسبة34(.1/1)"السنن"معرفةوانظر:(".بمعناهتعالى

أيضًا.أحمد

)03)8ماجهابنطريقهومن-(2951)4الرزاقعبدوأخرجه(.1)2الحديثعقب

ابنعننافععنالمخارقأبيبنالكريمعبدعنجريجابن)9958(-عنعوانةوأبو

عننافععنجريجابنعناَخرطريقمن(41)23حبانابنوأخرجة.بةعمرعنعمر

.المخارقأبيبنالكريمعبدمنسمعهبل،نافعمنيسمعهلمجريجوابنعمر،ابن

-،حديثفيهيصحفلمقائمًاالبولعنالنهي"وأما2(:1/00)""الصحيحةفيالألبانيقال
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:الترمذيقالبعد.قائمًابُلتُفما:قال.قائمًا"تَبُللاعمر،"يا:فقالقائمًا،

أهلعندضعيفوهو،المخارقأبيبنالكريمعبد)1(رفعهوإنما

الحديث.

نأأبيهعنبريدةبناللّّهعبدحديثمنوغيره)2(البزار""مسندوفي

جبهتهيمسحأوقائمًا،الرجليبولان:الجفاءمن"ثلاث:قال!ي!اللّهرسول

هو:وقال)3(الترمذيورواه."سجودهفيينفخأو،صلاتهمنيفرغأنقبل

إلابريدةبناللّهعبدعنرواهنعلم"لاالبزار)4(:وقال.محفوظغير

بصريهو(:)هحاتمأبيابنوقالبشيء.يجرحةولماللّه("،عبيدبنسعيد

مشهور.ثقة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)389(.""الضعيفةوانظر:قائمًا"،تبل"لا:حديثمثل

منذقائمًابلتُ"ماعمر:عنصحيحباسناد()1333شيبةأبيابنأخرجهوالموقوف

".أسلمتُ

(694-2594/)الكبير""التاريخفيالبخاريأيضًاوأخرجة3(.01/50)

يسمعوأن...الجفاءمن"أربع:البخاريولفظ5(.)899"الأوسظ"فيوالظبراني

فرواه،بريدةبنالدّهعبدعلىاختلفوقديتشهد(".مامتليتشهدلاثمالمنادي

شيبةأبيابنأخرجة.،..الجفاءمنأربع:يقالكان:قالأنهعنةالحسنبنكَهْمَس

أخرجة.،.الجفاء.منأربع:قالمسعودابنعنبريدةابنعنقتادةورواه(.)4747

وانظر34(.5)3/"الباري"فتحفيرجبابنالوقفورجَّح285(.2/)البيهقي

.(175-01/615)"الساري"أنيس:للتفصيل

حديثهذا":قالأنهالبخاريعن285()2/البيهقيونقل(.1)2الحديثعقب

".فيهيضطربونمنكر،

3(.01/50)الزخار""البحرفي

93(.38-/4)"والتعديل"الجرح:انظر
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بشماله.وشنتجمريستنجيوكان.القرآنفيقرأالخلاء،منيخرجوكان

الذَّكر،نَتْرمنبالوسواسالمبتلَونيصنعةمماشيئًايصنعيكنولم

فيالقطنوحَشْو،الدَّرَجةوطلوع،الحبلومَسْكوالقفز،،والنحنحة

منذلكونحو،الفينةبعدالفينةوتفقُّده،فيةالماءوصبِّ،الإحليل1(بُخْشِ)

)2(.الوسواسأهلبدع

به)5(أمرَأنه4()ورويثلاثًا)3(.ذكَرهنَتَربالإذاكانأنهع!يوّعنةرويوقد

1(

2(

3(

4(

5(

طبعةفيحذفتهنامعنًىلهايكنلمولما"نخس"،:وغيرهاالهنديةالطبعةفي

كماالثقبومعناها.الأصولمنأثبتماتصحيفوهي!تنبيهدون،البتَّةالرسالة

وقد.ابخاشوجمعها65(.1/0)"الكبرىالحيوان"حياةفيالدميريفسَّرها

المزمارلثقوب764(742،)2/"السعادةدار"مفتاحفيالمؤلفاستعملها

صاحبواقتصروضمِّها،الباءبفتح2(1/94)دوزيضبطهاوقد.والمصفاة

سريانيةكلمةوهي.الأصلإلىأقربوهو،الضمعلى2(9)ص"المحيط"محيط

2(،48)5/للكرمليالعربلغةمجلةوانظر:.والعراقالشامبلادعامّيّةفيشاعت

("الحسِّيّةو"البراهين(،17)صللموصلي"العاميةالموصللغةفيالاَراميةالآثارو"

6(.)صهيعقوبلأغناطيوس

يفعلهاأشياءعشرةفيهالمؤلفعدَّدوقد25(24-1/53)"اللهفان"إغاثةوانظر:

!البولبعدالموسوسون

وهما،أبيهعن-أزدادأو-يزدادبنعيسىحديثمن(1/131)البيهقياخرجه

التالي.التخريجوانظر.مجهولان

".عنة"وروي:،عك

"المراسيل"فيداودوأبو(091)53وأحمد(0172،2172)شيبةأبيابنأخرجه

يزدادبنعيسىعن،صالحبنزمعةحديثمن)326(؛ماجهوابن73()ص

حاتم-أبيلابن"]"العللمجهولانوأبوهوعيسى،ضعيفزمعة.أبيهعناليماني
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)1(.العقيليجعفرأبوقاله.أمرهولافعلهمنذلكيصحلاولكن

فيمسلمذكره.عليهيرُدَّلم،يبولوهوأحدعليهسلَّمإذاوكان

ردَّأنهالقصةهذهفي")3("مسندهفيالبزاروروىعمر.ابنعن)2(""صحيحه

عليَّيرُدَّفلمعليهسلَّمتُ:تقولانخشيةَعليكرددتُ"إنما:قالثم،عليه

".السلامعليكأرُدُّلافانيعليئَ،تسلِّمفلاهكذارأيتنيفاذاسلامًا.

منلأنهأصح،مسلمحديث:وقيل.مرتينكانهذالعل:قيلوقد

روايةمنالبزاروحديثعمر،ابنعننافععنعثمانبنالضحاكحديث

بكروأبو:وقيل.عنةنافع-عنعمربناللّّهعبدولد)4(منرجل-بكرأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

يعرف"لا2(:48)8/يزدادبنعيسىترجمةفي""الكاملفيعديابنوقال)98(1.

يزدادبن"عيسى293(:)6/الكبير""التاريخفيالبخاريوقال."الحديثبهذاإلا

-1/286)الحبير""التلخيصوانظر:.يصح"لا،زمعةعنهروى،مرسلأبيهعن

"المسند".علىوالتعليق288(

"التاريخفيالبخاريقالهماجعفرأبوقيهنقلفإنما5(،400/)"الضعفاء("كتابأما

يصحلم:قولهالإسلامشيخعن2(1/54)""الإغاثةفيالقيمابنونقل.الكبير"

.(1/2601)"الفتاوى"مجموعوانظر:.الحديث

37(.0)برقم

وروي.لينإسنادهوفي)37(،الجارودابنأيضًاورواه2(.21/24)الزخار"البحر"

فيالبيهقيطريقهومن(801)2/""الأمفيالشافعيعنداَخرطريقمنبنحوه

يحيى،أبيبنمحمدبنإبراهيمالشافعيشيخوفية327(،/1)"السنن"معرقة

انظر:بمجموعهما،حسّنهالحافظأنإلابطريقية،ضعيفالسياقفهذا.متروك

2(.1/40)الأفكار""نتائج

أولاد".":المطبوعوفي.النقلمصدرفيلماموافق،جصمنوالمثبت،""بني:،عك
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عنهروىعمربناللّهعبدبنالرحمنعبدبنعمربنبكرأبوهوهذا:

.(1منه)أوثقوالضحاك،وغيرهمالك

إذاوكان)2(.الأرضعلىذلكبعديدهضرَببالماءاستنجىإذاوكان

)3(.الأرضمنيدنوحتىثوبهيرفعلملحاجةجلس

وهو(132-1/131)الإشبيليالحقلعبد("الوسطئ"الأحكام:الفقرةلهذهانظر(1)

هنا.المذكورةالأقوالقائل

(5041)حبانوابن)358(ماجهوابن(4)5داودوأبو(041،81869)أحمدأخرجه2()

،هريرةأبيعنزرعةأبيعنجريربنإبراهيمعنشريكطريقمن(1/601)والبيهقي

اضطربوقد،ادلّهعبدبنأباننظيرهوخالفه.لينفيه،النخعيادلّةعبدبنشريكوفيه

منه،يسمعلمجريربنإبراهيموابنه،ادلّهعبدبنجريرمسندمنمرةجعلهإذأيضًا

والبيهقي)98(خزيمةوابن35()9ماجهوابن5(1)""المجتبىفيالنسائياخرجة

86(9)5أحمدأخرجه،هريرةأبيعنهريرةلائيمولئعنرواهومرة(.1/701)

،5،2662)9البخاريأخرجهماعنهويغني(.1/601)والبيهقي7(0)5والدارمي

غسلفيفرجهيغسلكانع!يمّأنهميمونةحديثمن3()17ومسلم281(274،276،

الحائط.أوالأرضأوبالترابيمسحأويضربثمالجنابة

عنعقبهذكرثمأنس!،عنالأعمشحديثمنوغيره(41)الترمذيأخرجه)3(

بنأنسمنالأعمشيسمعلم،مرسلالحديثين"وكلا:قالعمر،ابنعنالأعمش

الكبير""العللفيوقال.."..أنسإلئنظروقد!ي!،أصحابمنأحدمنولا،مالك

كلاهما:فقالأصح؟أيهما:الحديثهذاعنمحمدًا"فسألت26ُ(:5،2)ص

الحديثبأن2(624)(""العللفيالدارقطنيوقضى."أصحأيهمايقلولم.مرسل

عمر،ابنعنرجلعنالأعمشعن(41)داودأبووأخرجه.الاعمشعنثابتغير

وضعفه.أنسعنالاعمشعنآخرطريقمنذكرثم
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فصل

وتوابعهاالفطرةفي!وهديهفي

يومالملائكةختنتهأومختونًا،!لمج!اللّهرسولولدهلالخلافسبققد

المطلب؟عبدجدُّهختنةأو،الأولصدرهشقِّ

وكانت.وعطائهوأخذه،وطهوره،وترجُّلهتنعُّلهفيالتيمُّنيعجبهوكان

.الأذىإزالةمنونحوهلخلائهوشماره،وطهورهوشرابهلطعامهيمينه

بعضهيحلقيكنولم.كلِّهأخذَهأوكلِّهتركَهالرأسحلقفيهديهوكان

نسك.فيإلاحلقُهعنهيُحفَظولم.بعضهويدع

الانتباهعندويستاكوصائمًا.مفطرًايستاكوكان.السِّواكيحبُّوكان

يستاكوكان.المنزلدخولوعند،الصلاةوعندالوضوء،وعند،النوممن

.لأراكابعود

الطِّيب.ويحبُّالتطيُّب،يكثروكان

.(1بالنُّورة)يطَّليكانأنهعنهوذُكِر

وكلُّفِرقتينشَعرهيجعلأن:والفرق.فَرَقهثم،شَعرهيَسْدُلأولًاوكان

فرقتين.يجعلهولاورائهمنيسدلهأنوالسَّدْل،ذؤابةفرقة

الحمامفييصحَّولم.بعينهراَهماولعلهقطُّ،حمَّامًايدخلولم

)2(.حديث

495(.)صالرابعالمجلدفيتخريجهسيأني(1)

الحنفيللموصلي"المغنيو"2(14)صللحازميالاعتبار"":انظر،مرفوعأي2()

-كانمن"مرفوعًا:جابرحديثصححمنالعلماءومن(.المرتابجنة47-2)2/
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عين)1(.كلِّفيثلاثًاليلةكلَّمنهايكتحلمُكحُلةلهوكان

أبووقاليخضِب)3(.لم:أنسفقالخضابه)2)،فيالصحابةواختلف

.(4)خضَب:هريرة

رسولشعر"رأيت:قالأنسعنحميدعنسلمةبنحمادزوىوقد

:قالعقيلبنمحمدبناللّهعبدوأخبرنيحماد:قال،مخضوبًا"!اللّه

1(

2(

3(

فقد،وغيرهالنسائيعندوهوبمئزر"إلاالحماميدخلفلاالاَخرواليومباددّهيؤمن

"العمدة"شرحفيالإسلاموشيخ288(/4)والحاكم2(4)9خزيمةابنصححه

لعلي"حاتمأبيابنعللمنجزءتحقيق"انظر:،معلولأنهوالأشبه(،1/484)

الرابع.المجلدفيالحمامذكروانظر(.124-174)2/الصياح

الشمائل""وفي()1757(""الجامعفيوالترمذي332(1،330)8أحمدأخرجه

ابنعنعكرمةعنمنصوربنعبادطريقمنوغيرهم)9934(ماجهوابن()94

حديث"هو31(:90،30)صللترمذيالكبير"العلل"فيالبخاريقال.عباس

وقدسعيد،بنيحتىيرضهلمهذاعبادولكن".صدوقمنصوربنوعباد،محفوظ

حاتمأبوقال،عنعنوقدمدلسوهو،والنسائيداودوأبوحاتموأبوأحمدفيهتكلم

أبيبنإبراهيمعنويروي،الحديثبقويليسعباد"2(:)463لابنه""العللفي

فإنما،إبراهيم:يسملممايكونأنأخشىفأنا،عكرمةعنحصينبنداودعنيحى

الشافعي،شيخيحتىأنيبنمحمدابنهويحتى،أبيبنوإبراهيم،"مدلسةعنههي

تهذيب"وانظر:.بالصوابأعلمواددّه)76(."الإرواء"فيالألبانيوضعفه.متروك

.(501)5/منصوربنعبادترجمة"التهذيب

الرابع.المجلدفييأنيماوانظر

.(501-1/234001)مسلمأخرجة

الترمذيوأعله.لينفيهالقاضيشريكوفيه(،4)6""الشمائلفيالترمذيأخرجه

سلمة.أمحديثمناليشكريوضاحعوانةأبورواهفقد،خولفبأنه
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.))1مخضوبًا"مالكبنأنسعند!شَ!اللّّهرسولشعر"رأيت

فكان،شعرهاحمرَّقدالطِّيبيُكثرمما!يرِوّاللّهرسولكان:طائفةوقالت

:فقالليابنمعمحك!ي!النبيأتيت:رمثةأبوقال.يُخضَبولممخضوبًايُظَنُّ

"،عليكيجنيولاعليهتجني"لا:قال.بهأشهدنعم،:فقلت.)2(؟""ابنك

هذافيرويشيءأحسنُهذا)3(:الترمذيقالأحمر.الشَّيبورأيت:قال

الشيب.يبلغلمع!ي!النبيأنالصحيحةالرواياتلأن،وأفسَرُهالباب

:سمرةبنلجابرقيل:حرببنسماكعن)4(،سلمةبنحمادقال

شعراتٍإلا،شَيبرأسهفييكنلم:قال؟شيب"!ي!اللّهرسولرأسفيأكان

الدُّهنُ.واراهنَّادَّهَنإذا،رأسهمفرِقفي

)1(

)2(

)3(

)4(

وأخرج.ضعيف،عاصمبنعمرووفيه(،)48""الشمائلفيالترمذيأخرجه

مالكبنأنسقدم:قالعقيلبنمحمدبناددّهعبدطريقمن6(70)2/الحاكم

خضبهلسَلْه:للرسولوقالعمرإليهفبعثواليها،العزيزعبدبنوعمرالمدينة

كان"!ي!مّاللّّهرسول"إن:أنسفقال،لُوِّنقدشعرهمنشعرًارأيتفإني!سًياله؟اللّهرسول

علىأزيدهنكنتماولحيتهرأسهفيشيبهعليُّمنأقبلماعددتُولوبالسواد،مُتِّعقد

اددّهرسولشعريطيِّبكانالذيالطيبمنلوّنالذيهذاوإنما،شيبةعشرةإحدى

الحاكم.وصححه،حسنإسناده،!يوِوّ"

فيكما""ابنكبعد"هذا"الكتابمنأخرىنسخةعلىقابلعمَنبعضزاد

.(""الشمائل

،1171)المسند""زوائدفيأحمدبنادلّّهعبدوأخرجه4(،)5""الشمائلفي

فيوالنسائي(024،8024)6داودأبيوعند77(.0)الجارودابنوانتقاه7(،131

،0،714171)4"المسند"وانظر:.بالحناء"لحيتهلطخ"قد)3039(:""الكبرى

صحيح.والحديث71(،51،7161

23(.44)مسلمأخرجوبنحوه(،44)""الشمائلفيالترمذيأخرجة
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القناعويُكثِر،ولحيتهرأسةدهنَيُكثِرلمجي!اللّّهرسولوكان:أنسقال

.(1)زياتثوبثوبةكأنَّ

تارةً.عائشةوترجِّله،تارةًذفسَةيرجِّلوكان.الترجُّل2(يُغِبُّ)وكان

أذنيه،شحمةتضربجُمَّتهوكانت،الوَفْرةودونالجُمَّةفوقشَعْرهوكان

مكةلمج!ي!اللّهرسولُعليناقدِم:هانئأمقالتأربعًا.غدائرجعلهطالوإذا

)3(.صحيححديثوهذاالضفائر.والغدائر:غدائر.أربعوله،قَدْمةً

"مَن:قالأنه)4("مسلم"صحيحفيعنهوثبت.الطِّيبيرُدُّلا!وكان

لفظهذا."المحمِلخفيف(الرِّيح)ْطيِّبفإنهيرُدَّه،فلاريحانعليةعُرِض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

6(.40)5"الإيمان"شعبفيوالبيهقي(126)33،""الشمائلفيالترمذيأخرجه

ضعفهوالحديث.ضعيفكلاهما،الرقاشيأبانبنويزيدصبيحبنالربيعوفيه

سعدبنسهلحديثمنضعيفشاهدوله)26(."الشمائل"مختصرفيالألباني

لين،فيه،الأزديهارونبنمحمدوفيه6(،0)46""الشعبفيالبيهقيعند

)2356(.للألباني"الضعيفة"السلسلة:انظر.مجهولمبشر،بنوبشر

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا،يحب"":ن

،09268)وأحمد(1781)"الجامعو"31()28،""الشمائلفيالترمذيأخرجه

إهذا:الترمذيقال3631(.)ماجهوابن(1914)داودوأبو9273(927380،

ثم.("هانئأممنسماعًالمجاهدأعرفلا(:البخاريأيامحمدقال،غريبحديث

السير""فيالذهبيوذكر!وحسنّه،هانئأمعنمجاهدعناَخرطريقًالهذكر

"الحفاظ"تذكرةفيبهوجزم،محتملعنهاسماعهأن(النبويةالسيرة361-)28/

المؤلفوصححه36(.01/0)""الفتحفيإسنادهحسنوالحافظ29(./1)

)23(."الشمائل"مختصرفيوالألباني

ادلَّهُ!عكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن22()53برقم

فتابعتها-،الحاشيةفي""الريحنسخةإلىالإشارةمع""الرائحة:الهنديةالطبعةفي
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وليس")3(،يَرُدَّهفلاطيمب)2(عليهعُرِض"من1(:)يروونهوالعامَّة.الحديث

فيبالتسامحالعادةجرتوقد،بأخذهالمنَّةُتلحقلاالرَّيحانفإن)4(،بمعناه

فيعنةثبتالذيولكنونحوها.والغاليةوالعنبرالمسكبخلاف،بذله

قالو)6(الطِّيب،يرُدُّلاأنسكان:قالثُمامةعن،ثابتبنعَزْرة)5(حديث

الطِّيب")7(.يردّلا"!ن!اللّّهرسول"كان:أنس

والدُّهن)8(،الوسائد،تُرَدُّ:لا"ثلاث:يرفعهعمرابنحديثوأما

فيه،قالماالآنأحفظولا.علَّتهوذكرالترمذيرواهمعلولفحديث"واللبن

عمر)9(.ابنعن،أبيهعن،جندببنمسلمبناللّّهعبدروايةمنأنهإلا

".مسلم"صحيحوفيأصولنافيالواردهو"الريح"ولفظ.الطبعاتجميع

.هامشعفيلإشارةاوإليها،"يرويه"وبعضهم:ن،مبوفي."ترويه":ك(1)

حاشيتها.فيبعضهمواستدركهامنع،ساقطةطيب"...مسلمصحيحفي"عنهالعبارة2()

(1724)داودوأبي)8263(أحمدعنداللفظبهذارويبل،فقطالعامّةليست)3(

.(015)9حبانوابن52()95والنسائي

أثبت.ماإلىفغيِّر،فيعكانوكذا،""معناه:ك(4)

نصحيف.،"عروة":مب،،عك(5)

الطبعةغيرالمطبوعةوالنسخنمنساقطةو"،الطيبيردلاأنسكان:"قالالعبارة)6(

الهندية.

وهو،."..!ممالنبيأنأنسوزعم:"قال:وعنده5(،5822،929)البخاريأخرجه)7(

)9278(.الترمذيعندالمؤلفبلفظ

"."الجامعفيالترمذيقاله.الطيببهيعني)8(

".غريب"حديث:وقال927(،0)"و"الجامع2(1)8""الشمائلفيالترمذيأخرجه)9(

.()5677"الإيمان"شعبفيوالبيهقي336(/21)الطبرانيوأخرجه

-.عليهيتابعولملينفيه،الهذليجندببنمسلمبنادلّةعبدعلىالحديثومدار
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أعطي))إذا:!لمج!اللّهرسولقال:قالالنَّهديعثمانأبيمراسيلومن

)2(."الجنةمنخرج(1)فإنه،يرُدَّهفلاالرَّيحانَاحدُكم

الطِّيبأحبَّوكانمنها)5(.يتطيَّبسُكَّة)4(!ي!اللّّهلرسول)3(وكان

الحِنَّاء.نَورهي:قيلالفاغية)7(،يعجبهوكانالمسكُ)6(.إليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(6(

)7(

منكر".حديث"هذا2(:)436لابنه""العللفيحاتمأبووقال

".الريحان"فان:،عك

(""المراسيلفيداودوأبو927(1)"و"الجامع22(1)""الشمائلفيالترمذيأخرجه

فيوالعقيلي(الباحثبغية-195)""مسندهفيأسامةأبيبنوالحارث5(10)

عن]الراويلحناننعرف"ولا:""الشمائلفيالترمذيقال52(.0)3/"الضعفاء("

إلانعرفهلا،غريبحديث"هذا:""الجامعفيوقال،"الحديثهذاغير(عثمانأبي

".الحديثهذافيإلاحنانًانعرفولا،الوجههذامن

."وكانت":،عك

مركَّب.طيب

فيوالترمذي(6214)داودوأبو343(/1)"الطبقات"فيسعدابنأخرجه

الشيخوأبو(294/)13والبزار(141)""معجمةفييعلىوأبو2(1)6(""الشمائل

عنطرقمنكلهم922(،)7/المقدسيوالضياء89()ص!مّ"النبي"أخلاقفي

فيالدارقطنيقال.مالكبنأنسعنأنسبنموسىعنالمختاربناددّهعبد

وابنالمختار"،بناللّهعبدبه"تفرد(:الأطراف-0126)"والغرائب"الأفراد

الشواهد.فيمسلملهوروى،الحافظقاله،بهبأسلاهذاالمختار

أطيب"والمسك22(:52)"مسلم"صحيعفيسعيدأبيحديثفي!ي!قولهعليهيدل

".الطيب

(5)673"الإيمان"شعبفيوالبيهقي2(1/45)والطبراني(4521)6أحمدأخرجه

توهَّموقد.أنسعن(قدامة)بنالحميدعبدعنداود()أبيكنيربنسليمانطريقمن

-يدلخطأوهو.ئقةالعبديالجارودبنالمنذرابنُهوالحميدعبدأنالمسند""محققو
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فصل

)1(الشاربقصِّفيص!ووه!يهفي

عن،سماكعن،صالحبنالحسنروىالبر)2(:عبدبنعمرأبوقال

نأويَذْكر،شاربهيقُصُّكان!ماللّّهرسولأن:عباسابنعن،عكرمة

)5(.عباسابنعن)4(طائفةووقفة)3(.شاربهيقُصُّكانإبراهيم

ء!م:اللّهرسولقال:قالأرقمبنزيدحديثمن)6(الترمذيوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

:(94)6/قدامةبنالحميدعبدترجمةفيالكبير""التاريخفيالبخاريقالهماعلية

إليه:باسناده52(0)3/"الضعفاء"فيالعقيليعنةونقلكثير"،بنسليمانمنه"سمع

("الاعتدال"ميزانوانظر:."عليهيُتابَعلاالفاغية،فيأنسعنقدامةبنالحميد"عبد

وهو"المنفعة"تعجيلفيالحافظيذكرهولم74(.73،)5/"الميزانو"لسان5(24)2/

.()1757""الضعيفةفيالألبانيضعفةوالحديث.شرطهعلى

فيالمصنفزياداتمنفهو،صحواشيفيأضيفوقد،جفييردلمالفصلهذا

.الكتابنسخبعض

.والزياداتوالتهذيببالتلخيصعنةصادروالمؤلف63(،1/2)"التمهيد"في

علىومداره276(،0)والترمذي)2738(وأحمد2(106)5شيبةأبيابنأخرجة

منالمؤلفسيذكرهمالةويشهد.مضطربةخاصةعنهوروايته،عكرمةعنسماك

وغيرهما.""الصحيحينأحاديثمن!سًرِوّالنبيأمر

موقوفًا.عباسابنعنرووهأنهميعنيالأصولفيوالوارد"،"على:المطبوعفي

وهو"231(:4)لابنة"العلل"فيحاتمأبوقال26(،410)شيبةأبيابنأخرجة

".يرفعةممنأصج

حميدبنوعبد(1)2639وأحمد26(400)شيبةأبيابنوأخرجه276(.1)برقم

وصححه29(.1،48)4"و"الكبرى5(470،)13""المجتبىفيوالنسائي264()

.(5)477حبانوابنالترمذي
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)2(.صحيححديث:وقال،منَّا"فليسشاربهمن1)يأخذ)لم"من

))جُزُّوا:!ي!اللّّهرسولقال:قالهريرةأنيعن")3(مسلم"صحيحوفي

."المحوسخالفوا:اللِّحىوأرخوا،الشوارب

المشركين:))خالِفوا:!ي!النبيعنعمر،ابنعن)4(""الصحيحينوفي

."الشواربوأحفوا،اللِّحئوفِّروا

وتقليمالشواربقصِّفيلناوُقِّت:قالأنسعن((")همسلم"صحيحوفي

ليلةً.أربعينمنأكثر)6(نتركلاأنالأظفار

فيمالكفقال؟أفضلأيهماوحلقهالشاربقصِّفيالسلفواختلف

ولاالإطار.وهو،الشفةطرفيبدوحتىالشاربمنيؤخذ(")7(:"موطَّئه

بنفسه.فيمثِّلُيجُزُّه،

اللِّحى.ويُعفيالشواربويُحفي:قالمالكعنالحكمعبدابنوذكر

شاربه.حلَقمنيؤدَّبأنوأرى،حلقهالشاربإحفاءوليس

".)1(ك،ع:"يقص

".صحيححسنحديث"":الجامع"مطبوعةفي)2(

26(.0)برقم)3(

2(.)95ومسلم،لهواللفظ)2958(البخاري4()

أيضًا.العانةوحلقالإبطنتففيهوذكر2(،)58برقم(5)

".يترك":ص)6(

التمهيد""منمنقولالعزيزعبدبنعمرقولإلئبعدهوماهذا)9266(،برقم)7(

البر.عبدابنأسندهاوقد64(،1/2-63)
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وتفسير:مالكقال.مثلةعنديالشاربإحفاءعنه)1(:القاسمابنوقال

منيؤخذأنيكرهوكانالإطار.هوإنماالشاربإحفاءفي!ي!النبيحديث

.أعلاه

ضربًايُوجَعأنوأرى،بدعةإنه:الشاربحلقفي)2(عنهأشهَبُوقال

مَنفَعَله.

رجلٌفجعل،نفَخأمركرَبهإذاالخطاببنعمروكان:مالكقال

)4(.شاربهيفتِلوهويُرادُّه)3(،

الإطار.:الشاربفيالسنة(:العزيز)هعبدبنعمروقال

وأصحابههذا،فيمنصوصًاشيئًاالشافعيعننجدولم:الطحاويوقال

أنهماعلىذلكويدلشواربهما،يحفيانكاناوالربيعالمزني:رأيناهمالذين

فكانومحمد،يوسفوأبووزفرحنيفةأبووأما:قال،الشافعيعنأخذاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مب.،،عكمنساقطعنه(""

وسقط.تحريف،"فيأشهد:"وقال:المطبوعةالنسخفي

طريف.تحريف،"بردائه"رجله:الهنديةالطبعةغيرالمطبوعةالنسخوفي.يراجعهأي

عن-(0111)زنجويهابنطريقهومن-7(4)9""الأموالعبيدأبوأخرجه

أتىأنهالزبيربناددّهعبدبنعامرعنأسلمبنزيدعنمالكعنعيسىبنإسحاق

فيعليهاوأسلمناالجاهليةفيعليهاقاتلنابلادنا،المؤمنينأميريا:فقالأعرابيُّعمرَ،

كربهإذاوكان،شاربهويفتلينفخوجعلعمرفأطرق:قالتحميها؟علام،الإسلام

عمر.يدركلموهوعامر،إلىصحيحإسناده.الحديث...ونفخشاربهفتلأمر

وبنحوه2(.14)26/و"الاستذكار"64(1/2)"التمهيد"فيالبرعبدابنأسنده

26(.110)شيبةأنيابنأخرجه
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ابنوذكرالتقصير.منأفضلالإحفاءأنوالشاربالرأسشعرفيمذهبهم

حنيفة.أبيكمذهبالشاربحلقفيمذهبهأنالشافعيعن1(مَنداد)خُواز

عمر)2(.أبيقولهذا

شاربهيحفيحنبلبنأحمدرأيت:الأثرمفقالأحمدالإماموأما

قالكمايُحفى:فقال،الشاربإحفاءفي)3(السنَّةعنيُسأَلوسمعتهشديدًا.

4(.)"الشوارب))أحفُوا:!يمّالنبي

مأويُحفيه؟شاربهيأخذللرجلترى:اددّهعبدلأبيقيل:حنبلوقال

بأس)5(.فلاقصًّاأخذهوإنبأس،فلاأحفاهإن:قال؟يأخذهكيف

نأوبين،يُحفيهأنبينمخيَّروهو)6(:""المغنىفيمحمدأبووقال

إحفاء.غيرمنيقُصَّه

منأخذ!اللّّهرسولأنشعبةبنالمغيرةوروى)7(:الطحاويقال

إحفاء.معهيكونلاوهذا)8(،سواكعلئشاربه

فيكذايكونأنويحتملبالباء،"بنداد":فيهأنغير،"التمهيد"وفيالأصولفيهكذا(1)

الإمالة.علئمنداد""خُوَيز:ويقال.ع

الاَتيالنصفيأحمدالإمامعنالأثرموقول.سبقكما64(63-1/2)"التمهيد"في)2(

النقل.بهذامتصلًاالتمهيد""فيأيضًا

،ع.كمنساقطفي""السنة)3(

.(801-701)ص""الترجُّلفيالورلحكاهاالأثرمرواية(4)

.(801)ص"الترجُّل"(5)

.المطبوعفياجدهلم)6(

922(.)4/("المعاني"شرحفي)7(

وابن-(1)66""الشمائلفيوالترمذي(1)88داودوأبو(21821)أحمدأخرجة)8(
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"عشر:المرفوعينهريرةوأبيعائشةبحديثيإحفاءهيرلممنواحتجَّ

المتفق)2(هريرةأبيحديثوفي.الشاربقصَّمنهافذكر(،1)"...الفطرةمن

.الشاربقصَّمنها4(فذكر)"...خمس"الفطرة)3(:علية

ابنوبحديث،صحيحةوهيبالإحفاءالأمربأحاديثالمُحْفُونواحتج

)5(.شاربهيجُزُّكان!لمج!اللّهرسولأن:عباس

الوجهين.يحتملوهوالإحفاء،فيةالأغلبوهذا)6(:الطحاويقال

"جُزّوا:يرفعههريرةأبيعنأبيةعنالرحمنعبدبنالعلاءوروى

وذكر.أيضًاالإحفاءيحتملوهذا:قال(")7(.اللِّحىوأرخُوا،الشوارب

سعد،بنوسهل،خَديجبنورافعأُسَيد،وأبيسعيد،أبيعنباسناده

وقال.شواربهميُحْفُونكانواأنهم،هريرةوأبيوجابر،عمر،بناللّّهوعبد

يَنْتِفة)8(.كأنةشاربهيُحفيعمرابنرأيت:حاطببنمحمدبنإبراهيم

حسنوإسناده67(،1/2)"التمهيد"فيشيبةأبيبنبكرأبيطريقمنالبرعبد

شعبة.بنالمغيرةعنالراوياللّهعبدبنالمغيرةلأجل

وأما26(.1)مسلمأخرجةفقد،عائشةحديثأما65(.1/2)"التمهيد"فيكذا(1)

إلية.أهتدفلمهريرةأبيحديث

،ع.كمنساقط"هريرة"أبي2()

.(2)57ومسلم(5)988البخاري)3(

.وذكر"":المطبوعوفي،"ذكر":،عك(4)

الفصل.ادفيتقدم)5(

.التمهيد""فيالواردوهو،مب،صمنأثبتماإلىفيعوغيِّر،"وهو":،عك)6(

.ذكرهالمتقدممسلمحديثهو)7(

"-الإيمان"شعبفيوالبيهقي231(/4)"المعاني"شرحفيالطحاويأخرجه)8(
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الجلد)1(.بياضُيُرىحتى:بعضهموقال

فيهالحلقكانالجميحعندمسنونًاالتقصيركانولما:الطحاويقال

وللمقصرينثلاثًاللمحلِّقين!النبيُّدعاوقد.الرأسعلىقياسًاأفضل

واددّه)2(.الشاربفكذلك،تقصيرهمنأفضلَالرأسحلقَفجعل،واحدةً

وأحكم.أعلم

فصل

وبكائهوضحكهوسكوتهكلامةفيهديهفي

وأحلاهمأداءً،)3(وأحسنهمكلامًا،وأعذبهم،اددّهخلقأفصحع!يمكان

بذلكلةوشهد.الأرواحويسبي،القلوبيأخذكلامهكانحتىمنطقًا،

.أعداوه

لامسرعبَهذٍّليسالعادّ،يعُدّهمبيَّنمفصَّلبكلامتكلَّمتكلَّمإذاوكان

أكملفيههديهبل،الكلمأفرادبينالسكتاتيتخلَّلُهمقطَّحولا،يُحفَظ

كانولكنهذا،سردَكميسرُد!وّادلّّهرسولكان"ما:عائشةقالت.الهدي

"التمهيد"فيالاَنيوالأثرالأثرهذاالبرعبدابنوذكر.انقطاعإسنادهوفي6(،0)28

(1/2.)66

محمدبنعاصمعنصحيحبإسناد231()4/"المعاني"شرحفيالطحاوياخرجه(1)

عمر.ابنعنأبيهعنعمر(بناللّّهعبدبنزيد)بن

23(.0)4/"المعاني"شرحفيالبرعبدابنذكرهمابنحوالطحاويكلامانظر)2(

ع!م!مصفتةمنالأداءفيالسرعةفليست،غلطوهو،""وأسرعهم:المطبوعةالنسخفي)3(

بعد.فيماجاءكما
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يعيدماكثيرًاوكان")1(.إليهجلسمَنيحفظهفَصْلٍيبيِّنه،بكلامٍيتكلم

ثلاثًا.سلَّمسلَّمإذاوكان.عنهلِتُعقلَثلاثًاالكلمة

)2(ويختتمهالكلاميفتتح.حاجةغيرفييتكلَّملاالسَّكْت،طويلوكان

لاوكانتقصير.ولافضوللا)3(فَصْلٌ،الكلِمبجوامعويتكلَّم.بأشداقه

ثوابه.يرجوفيماإلايتكلَّمولا،يعنيةلافيمايتكلَّم

ولامتفحِّشًاولافاحشًايكنولم.وجههفيعُرِفالشيءكرهوإذا

صخَّابًا.

.نواجذهتبدوأنضحكهنهايةوكان.التبسُّمكلُّهبلضحكهجُلُّوكان

وقوعُهوُيستغرَب،مثلهمنيُتعجَّبماوهو،منةيُضحَكممايضحكوكان

ويُستندَر.

نأوهو،الفرحضحك:والثاني.أحدهاهذا،عديدةأسبابوللضحك

الغضبانيعتريماكثيرًاوهو،الغضبضحك:والثالث.يباشرهأويسُرُّهمايرى

نفسةوشعورُ،الغضبعليهأوردمماالغضبانتعجُّبُوسببة.غضبهاشتدَّإذا

عند)4(نفسهلمَلَكةِضحِكُهيكونوقد.قبضتهفيوأنهخصمهعلىبالقدرة

.الترمذيوصححه(.47101)""الكبرىفيوالنسائي)9363(الترمذيأخرجه(1)

بالجزمالبخاريوعلقة36(،5)5داودوأبو2(4)39مسلمأخرجهالأولوشطره

قصة.وفية)3568(،

".ويختمةالكلام"يفتح:،عكوفي.روايةفيوكذا،""يختمة:ج2()

فصل".كلامه"2(:1)5""الشمائلفيهالةأبيبنهندحديثفي)3(

".نفسَه"لملكهِ:يضبطأنويجوز،ن،مب،جفيضبطكذا(4)
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.(1به)اكتراثةوعدمِ،أغضبهعمنوإعراضِه،الغضب

صوت،ورفعبشهيقيكنلم،ضحكهجنسمنفكان!ي!بكاؤهوأما

وُيسمَعٍتهمُلا)2(،حتىعيناهتدمعكانولكن،بقهقهةضحكهيكنلمكما

وشفقة،أمتهعلىخوفًاوتارةً،للميترحمةًتارةبكاؤهوكانأزيز.لصدره

ومحبَّةٍاشتياقٍبكاءُوهوالقرآنسماععندوتارةً،اللّّهخشيةمنوتارةً

والخشية.للخوفشمصاحبٍوإجلالٍ

العينُ"تدمَع:وقال،لهرحمةًوبكى،عيناهدمعتإبراهيمابنةماتولما

إبراهيميابلشوإنَّاربَّنا؛يُرنشيماإلانقشولولاالقلبُ،ويحزَن

.)3("لمحزونون

ابنُعليهقرألماوبكى)4(.تفيضونفسُها،بناتهإحدىشاهدلمَّاوبكى

إِذَاجِئتامِن!لِّهيوفَكيفَ:تعالىقولهإلىفيهاوانتهىالنساء،سورةمسعود

ماتلماوبكى(.،)14ْ]النساء:!!مهِيدًا!ؤُلَآصءعَل!وَجِئتشَابِكَلمجثمهِيدٍأُمَّة

الكسوفصلاةفصلَّىالشمسُ،كسَفتلماوبكى)6(.مظعونبنعثمان

72(.5)3/أخرىمرةالغضبتبسُّمَالمصنفسيذكر(1)

فاضت.همَلانًا:العينُوهملت.فيعوأصلح"يهملا"،:النسخفي2()

واللفظ،مالكبنأنسحديثمن231()5ومسلم(13)30البخاريأخرجه)3(

.(1013)4لأحمد

أنهوعندهمازيد،بنأسامةحديثمن)239(ومسلم)5655(البخاريأخرجه4()

بناته.لإحدىابنةأوابنًاشاهد

5(.050)البخاريأخرجة5()

-(541)6ماجهوابن)989(والترمذي3(1)63داودوأبو2(614)5أحمدأخرجة)6(
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فيهموأناتعذِّبَهملاأنتعِدْنيالم"ربِّ:ويقولوينفخصلاتهفييبكيوجعل

إحدىقبرعلىجلسلماوبكى(.1(")نستغفركونحن؟يستغفرونوهم

الليل.صلاةفيأحيانًايبكيوكانبنانه)2(.

:أنواعوالبكاء

والرِّقَّة.الرحمةبكاء:أحدها

والخشية.الخوفبكاء:والثاني

والشَّوق.المحبَّةبكاء:والثالث

والسُّرور.الفرحبكاء:والرابع

احتماله.وعدمالمؤلمورودمنالجزعبكاء:والخامس

الحزنبكاءأن:الخوفبكاءوبينبينهوالفرق.الحزنبكاء:والسادس

الخوفوبكاء،محبوبفواتأومكروهحصولمنمضىماعلىيكون

والفرحالسروربكاءبينوالفرق.ذلكمنالمستقبلفييتوقَّعلمايكون

حارَّةالحزنودمعة،فرحانوالقلبباردةالسروردمعةأن:الحزنوبكاء

بنعاصمفيه،ضعيفإسناده.عائشةعنالقاسمعناللّهعبيدبنعاصمطريقمن

اضطربوقدضعفة،علىمجمع-الخطاببنعمربنعاصمابنوهو-اللّّهعبيد

بنعامربناللّهعبدعنهذاعاصمطريقمن382(1)البزارأخرجهمايبينة،فيه

ضعيف.مضطربفالحديث؛أبيهعنربيعة

المجتبى""فيوالنسائي32(4)"الشمائل"فيوالترمذي6()483أحمدأخرجه(1)

ومختصرًا(2913)مطولًاخزيمةوابن(0881)"و"الكبرى(8241،6941)

حسن.وإسناده9(،10)

أنس.حديثمن(1)285البخاريأخرجه2()
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ولما؛بهعينهادلّّهوأقرَّعين،قُرَّةهو:بهيُفرَحلمايقالولهذا.حزينوالقلب

به.عينهاللّهوأسخنعين،سُخْنةُهو:يُحزِن

والضعف.الخوَربكاء:والسابع

فيظهر1(،قاس)والقلبالعينتدمعأنوهو،النفاقبكاء:والثامن

قلبًا.الناسأقسىمنوهوالخشوعصاحبه

فإنها،بالاجرةالنائحةكبكاء،عليهوالمستأجَرالمستعارالبكاء:والتاسع

غيرها)3(.بشجو)2(وتبكيعبرتَها،تبيع:الخطاببنعمرقالكما

وردلأمرٍيبكونالناسَالرجلُيرىأنوهو،الموافقةبكاءوالعاشر:

فبكى.،يبكونرآهمولكن،يبكونشيءلأيِّيدريولا،معهمفيبكيعليهم

معهكانوما-مقصور-بُكًىفهوصوتبلادمعًاذلكمنكانوما

الشاعر)5(:قال)4(.الأصواتبناءعلى-ممدود-بكاءفهوصوت

".قاسي"بالياء:النسخفيرسمه(1)

.ص،جمنأثبتكما"المدينة"تاريخوفي"شجو"،:ن،مب،،عك2()

المدينة""تاريخفيشبهبنعمرأخرجهوبنحوه2(.21/)الدر"نثر"انظر:)3(

(.الفلاحدار-1/47،3483)كثيرلابن"الفاروق"مسند:انظر97(،9)3/

اللَّةُ!ثكَنهُ.رَوعمرالأوزاعيبينمنقطعوإسناده

.(1/801)القطاعلابن"الأفعالو")بكى(للجوهري""الصحاحانظر:(4)

المطلب.عبدبنحمزةيبكيرواحةبناللّهلعبدإسحاقابنأنشدهاقصيدةمن)5(

بنلكعبالأنصاريزيدأبو"أنشدنيها(:162)2/""السيرةفيهشامابنوقال

"لسانانظر:.ثابتبنحسانإلئأيضًاوتنسب.بريابنذلكوصوَّب،"مالك

6(.40)2/("البصريةو"الحماسة()بكئ"العرب
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العويلُولاالبكاءيغنيومابُكاهالهاوحُقَّعينيبكت

محمود:نوعانوهو،التباكيفهومتكلَّفًامستدعًىمنهكانوما

للرياءلا1(،اللّّه)ولخشيةالقلبلرقَّةيُستجلَبأنفالمحمود.ومذموم

الخلق.لأجليُجملَب)2(أنوالمذموم.والسمعة

شأنفيبكروأبوهويبكيراَهوقد"!يمّللنبيالخطاببنعمرقالوقد

وإلَّا،بكيتُبكاءًوجدتُفان؟اللّّهرسوليايُبكيكماأخبرنيبدر:أسارى

!ي!)4(.النبيعليهينكرولمتباكيتُ)3(.

فتباكَوا)5(.تبكُوالمفاناللّّه،خشيةمنابكُوا:السلفبعضوقال

فصل

خطبهفيص!هديهفي

الناقة.وعلىالبعير،وعلىالمنبر،وعلى،الأرضعلى!ي!خطب)6(

."وللخشية":جوفي."ولخشيته":ص(1)

."يستجلب":مب،جوفي."يجلب":،عك2()

المتن.فيالتصرُّفهذاعلىتنبيهدونلبكائكما"تباكيتأجدلم"وإن:الرسالةطبعةفي)3(

.()1763مسلمأخرجهوأسارها،بدرشأنفيطويلحديثجزء(4)

وأبو36678(35،)578شيبةأبيابنطريقهومن-2()9"الزهد"فيوكيعأخرجه5()

ولم،لينفية،السلميعرفجةفيه.الصديقبكرأنيقولمن-)36("الزهد"فيداود

وفيعمرو،بنادلّهعبدقولمن)36683(شيبةأبيابنأخرجوبمثلهبكر.أبايلق

روىمامنها؛ضعيفةكلهالكن،طرقعدةمنأيضًامرفوعًارويوقد.ضعفإسناده

أنس.حديثمن85(2/)"الزهد"فيالمباركابن

".النبي"خطبص:)6(
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منذركأنه،غضبهواشتدَّ،صوتهوعلا،عيناهاحمرَّتخطبإذاوكان

ويقرُن"كهاتينوالساعةانا"بُعِثتُ:ويقول.مسَّاكم،صبَّحكم:يقولجيش

اللّّه،كتابُالحديثخيرَفإنَّبعد،"أما:ويقول،والوسطىالسبابةإصبعيهبين

.(1)"ضلالةبدعةوكلُّمحدَثاتها،الأموروشرُّ.محمدهديالهديوخيرَ

الفقهاء:منكثيرقولوأما.ادلّّهبحمدافتتحهاإلاخطبةًيخطبلاوكان

بهمعهمفليسبالتكبيرالعيدوخطبةبالاستغفار،الاستسقاءخطبةيفتتحإنه

الخطبجميعافتتاحوهو،خلافةتقتضيوالسنَّةُ.البتة!ي!النبيعنسنَّة

شيخنااختياروهوأحمد،لأصحابالثلاثةالوجوهأحدوهودلّّه)2(،بالحمد

)3(.روحهاللّّهقدَّس

صعِدإذاكان!ي!أنهوغيرهعطاء)4(مراسيلوفيقائمًا.يخطبوكان

)5(:الشعبيقال."عليكم"السلام:قالثم،الناسعلىبوجههأقبلالمنبر

ذلك.يفعلانوعمربكرأبووكان

وفي.بالقرآنيخطبماكثيرًاوكانبالاستغفار.خطبهيختموكان

وَاتقغانِ)قىأخذتما:قالتحارثةبنتهشامأمعن)6("مسلم"صحيح

)867(.مسلمأخرجة(1)

.،جصفي"دلّه"يردلم2()

شيخواختيارالمسألةذكروسيأني493(.393-22/)"الفتاوىمجموع":انظر)3(

.أخرىمرةالإسلام

.(5281)الرزاقعبدأخرجه(4)

.(8225)السابقالمصدر(ه)

.(65472)لأحمدواللقظ)873(،برقم(6)
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المنبرعلىجمعةيومكلَّيقرؤها!لمجم1(اللّه)رسوللسانعنإلا!ألمحجِيدِ

.الناسخطبإذا

:قالتشهَّدإدكانء!ي!الدّهرسولأنمسعود)3(ابنعنداود)2(أبودبر

فلااللّّهيهدمن.أنفسناشرورمنباللّهونعوذ.ونستغفرهنستعينهدلّه،"الحمد

محمدًاأنوأشهداللّّه،[لاإلهلاأنواشهد.لههاديفلايُضلِلومنله،مضلَّ

ورسولهاللّّهيطعمن.الساعةيديبينونذيرًابشيرًابالحقأرسَله،ورسولهعبده

شيئًا".اللّّهيضرُّولانفسَه،إلايضُرُّلافانهيعصهماومنرشَد،فقد

اللّّهرسولتشهدعنشهابابنسألأنهيونسعنداود)4(أبووقال

".غوىفقديعصِهما"ومن:قالأنهإلاهذا،نحوفذكرالجمعةيوم!ي!

"كلُّ:خطبإذايقولكانء!ي!اللّهرسولأنوبلغنا)5(:شهابابنقال

يخِفّولاأحد،لعجلةاللّّهيعجَلولا.آتٍهولمابُعْدَلاقري!ث،آتٍهوما

ومااللّه)6(،ويريدامرًا،الناسيريد.الناسشاءمالا،اللّّهشاءما.الناسلأمر

".النبي"لسان:،عك(1)

(0532)"و"الأوسط2(01/11)"الكبير"فيالطبرانيوأخرجه(،01)79برقم2()

المدنيعياضأبوإسنادهوفي(،51،2/7641)3/والبيهقي39(4)و"الدعاء"

.مجهولكلاهمايزيد،أبيبنربهوعبد

تصحيف.مسعود"،"أبي:ن،مبعداماالنسخفي)3(

.(5)6"المراسيل":وانظر(،01)89"السنن"في(4)

.()58داودلأبي""المراسيل:انظر(5)

شيئًاادلّّهيريد":المطبوعةالنسخوفي.وغيره""المراسيلفيكماأمرًا،ادلّهويريد:يعني)6(

شيئًا"(.الناسويريد
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(1بعَّد)لمامقرِّبولا،اللّهقرَّبلمامبعِّدولا.الناسكرهولوكاناللّهشاء

".اللّّهباذنإلاشيءيكونلا.اللّّه

كمالهوأوصافبالائهعليهوالثناءاللّّهحمدعلىخطبةمداروكان

بتقوىوالأمروالمعاد،والنارالجنةوذكر،الإسلامقواعدوتعليم،ومحامده

خطبه.مداركانهذافعلى-رضاهومواقعغضبهمواردوتبيين،اللّه

-تفعلوالنأو:-تطيقوالنإنكمالناس"أيهاأيضًا:خطبهفييقولوكان

وأبشِروا")3(.سدِّدواولكن،بهأُمِرتم2(ما)كلَّ

ومصلحتهم.المخاطبينحاجةتقتضيهبماوقتكلِّفييخطبوكان

بكلمتيفيهاوتشَهَّداللّّه،بحمدافتتحهاإلاخطبةًيخطبيكنولم

ليسخطبة"كلّ:قالأنهعنهوثبت.العلَمباسمةنفسةفيهاويذكر،الشهادة

)4(.الجَذْماء"كاليدفهيتشهُّدفيها

مب.منساقط"مقرِّبو"لا"أبعد".:ص(1)

.صمنساقط""كلولفظ.فيعبعضهموأصلحه،كما"تفعلواأنتطيقوا"لن:،عك2()

-مختصرًا-(5241)خزيمةوابن)6826(يعلىوأبو()17856أحمدأخرجة)3(

من-لفظهوهذا-2(60)3/"الكبرى"السننفيوالبيهقي31()65والطبراني

خراشبنشهابفيهحسن،إسناده،ا!صكَئهُددَّهالكلفيحزنبنالحكمحديث

"المسند".علىالتعليقوانظر:فيهما.لينمعصدوقكلاهما،زريقبنوشعيب

فيوالبخاري8(0)18وأحمد2()65"مسنده"فيراهويةبنإسحاقأخرجه(4)

ابيحديثمن(011)6والترمذي(1484)داودوأبو22(9)7/الكبير""التاريخ

.(1)96""الصحيحةفيوالألباني)6927(حبانابنوصححة.هريرة



يكنولم.حجرتهمنخرجإذايديهبينيخرج1(شاوينثنن)لهيكنولم

واسعًا.زِيقًا)2(ولاطَرْحةًلا،اليومالخطباءلباسيلبس

أخذالناسَواستقبلعليهاستوىفاذا،درجاتثلاثمنبرهوكان

فيأخذفاذا.بعدهشيئًايقلولم،قبلهشيئًايقلولم،ففَطالأذانفيالمؤِّذنُ

.غيرهولامؤذِّنلاالبتةبشيءصوتهأحديرفعلمالخطبة

ذكركذاالمنبر.علىوهوعليها،فتوكَّأعصًا،أخذيخطبقامإذاوكان

وكان.ذلكيفعلونبعدهالثلاثةالخلفاءوكان.شهابابنعنداود)3(أبو

.قوسعلىيتوكَّأأحيانًا

كانأنهيظنُّالجهلةمنوكثير.سيفعلىتوكأأنهعنهيُحفَظولم

جهلوهذا،بالسيفقامإنماالدينأنإلىإشارةًالمنبرعلىالسيفيمسك

وجهين:منقبيح

الأصل:فيمعناهاتركيةكلمة،الفارسيةبالجيمجاؤُش:وأصله.""جاويش:ويقال(1)

السلطانيديبينيسيرواأن(الشاويش)جمعالشاويشيةوظيفةوكانت.الحاجب

763(:)3/نونيتةفيالمصنفقال.عالٍبصوتوركوبةبنزولهويعلنوا

الإيمانِذيكفعلالرسولقالأواللّّهبقالجئتملوواللّّه

السلطانِلذيكشاويشٍ*لٍوإصتعظيمٍشاويشَلكمكنّا

كنانلابن"الياسمينحدائق"انظر:.الزمنمعوظائفهموتطورتتنوعتوقد

5(.1)صدهمانأحمدمحمدللأستاذ"التاريخيةالألفاظو"معجم66()ص

بالعنقأحاطما:القميصوزِيق.الكتفعلىيلقىكساءوهو،الطيلَسان:الطَّرحة)2(

5(.)5""المراسيلفي)3(
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.القوسوعلىالعصاعلىتوكَّأأنهالمحفوظأن:أحدهما

(1الفساد)أهلفلِمَحْقِالسيفوأمَّا.بالوحيقامإنماالدِّينأن:الثاني

بالقرآنفتُحتإنمافيهاخطبتهكانتالتي!صاللّهرسولومدينة.والشرك

بالسيف.تفتحولم

خطبته.إلىرجعثمبه،اشتغلعارضخطبتهفيلهعرضإذاوكان

فقطَع،أحمرينقميصينفييعثُرانوالحسينالحسنفجاءيخطبوكان

إِنَّمَام!ادلّه"صدق:قالثمالمنبرإلىعادثمفحملهما.،ونزل،كلامَه

قميصيهما،فىيعثُرانهذينرأيتُ(1ه:]التغابنو!ه!نَةٌأَموَل!ؤوَأَؤلَذُ!ض

)2(.فحملتُهما"،كلاميقطعتُحتىأصبرفلم

قُمْ،سُلَيك،"يا:لهفقال،فجلس،يخطبوهوالغطَفانيسُلَيكوجاء

يومَأحدكمجاء"إذاالمنبر:علىوهوقالثم.فيهما"وتجوَّز،ركعتينفاركع

.(4فيهما")ويتجوَّزْ)3(،ركعتينفليركع،يخطبوالإمامالجمعة

".الضلال":المطبوعةالنسخوفي.فيعفوقهابعضهمكتبوكذا،العناد"":مب(1)

داودوأبو()1358"الصحابةفضائلو"2(992)ه"المسند"فيأحمدأخرجه2()

(17)43"الكبرىو"(41)13"المجتبى"فيوالنسائي377(4)والترمذي(011)9

ابنوصححة،الترمذيحسّنه.الأسلميبريدةحديثمن36(00)ماجهوابن

مسلم:شرطعلىوصححهآ(،6930،)380حبانوابن(1018،2018)خزيمة

فيوالالباني(956)2/"التنقيح"فيالهاديعبدوابن287(/4918،1/)الحاكم

272(./4)"الأم-داودأبيصحيح"

النظر.لانتقالكمنساقطة"ركعتين...فيهماوتجوَّز"العبارة)3(

جابر،حديثمن-بلفظهأشبةواللفظ-)875(ومسلم39(0)البخاريأخرجه(4)

المخاطَب.أبهموالبخاري
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وكانت.الناسحاجةبحسبأحيانًاويطيلهاأحيانًا،خطبهيقصِّروكان

فيحدةعلىالنساءيخطبوكان.الراتبةخطبهمنأطولالعارضةخطبه

1(.)الصدقةعلىويحضُّهنالأعياد،

مختلف.بخطفيع(ورقات01)كاملةكراسةهنامن(1)
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العباداتفيهديهفيفصول

فصل

الوضوءفيهديهفي

الصلواتصلَّىوربما،أحيانةغالبفيصلاةلكلِّيتوضَّأء!وكان

وذلك؛تارةًمنهوبأزيد،تارةًوبثلثيه،تارةًبالمُدِّيتوضأوكان.واحدبوضوء

صبًّاالناسأيسرمنوكان1(.)وثلاثةأوقيَّتينإلىبالدمشقيأواقٍأربعنحو

منأمتهفييكونأنةوأخبر،فيهالإسرافمنأمتةيحذَروكانالوضوء،لماء

فاتقُواالوَلَهان،:لهيقالشيطانًاللوضوء"إنَّ:وقالالطهور)2(،فييعتدي

)3(.الماء"وَسْواسَ

)1(

)2(

)3(

"."ثلاثمنبدلًاالنسخفيكذا

داودوأبو(1)6967أحمدأخرجهوالحديث.كمنساقطالطهور"..."وأخبر

بناددّهعبدعننعامةأبيحديثمن(1/691)والبيهقي(1/162)والحاكم)69(

"تلخيصفيالذهبيأشاركمامغفلبناددّهوعبدنعامةأبيبينمنقطعوهو.مغفل

وهو،مغفلبنادلّهعبدبنيزيدبينهما)798(الرويانيروايةوفي(".المستدرك

سمعقالالعلاء""أبيعنالجريريعن)6763(:حبانابنعندووقع.مجهول

"أبيعنتصحيفًاالعلاء""أبييكونأنوأخشى...،لهابنًاالمغفلبنادلّهعبد

منشاهدوله.مغفلبناددّهعبدعنالرواةمنالعلاءأباأحديذكرفلم"،نعامة

طريقمن(1)483وأحمد3(00)23شيبةأبيابنعندوقاصأبيبنسعدحديث

ذكروفيه،كذلكمجهولهذالسعدومولئسعد،عنلسعدمولىعننعامةأبي

.(1/631)"الأم-داودأبي"صحيح:وانظرالطهور.دونالدعاءفيالاعتداء

بنأبيحديثمن(124)ماجهوابن()57والترمذي2(1)238أحمدأخرجه

حيث-الترمذيضعفهوالحديث.ضعفهعلىمجمعمصعببنخارجةفيه.كعب
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فيوهل:فقال،الماء"فيتُسْرِفْ"لا:لهفقاليتوضأ،وهوبسعدٍومرَّ

1(")2(.)جارٍنهرٍعلىكنتَوان"نعم،:قال؟إسرافٌالماء

بعضوفيثلاثًا؛وثلاثًا،مرَّتينومرَّتين،مرَّةًمغتوضأأنهعنةوصحَّ

ثلاثًا.وبعضهامرَّتينالأعضاء

وكان.بثلاثوتارةً،بغَرْفتينوتارةً،بغَرْفةتارةًوشتتنشقيتمضمضوكان

لأنفه.ونصفَها،لفمهالغَرْفةنصفَفيأخذ،والاستنشاقالمضمضةبينيصِل

الفصلفيهمافيمكنوالثلاثالغرفتانوأماهذا،إلاالغَرفةفييمكنولا

من)3(""الصحيحينفيكمابينهما،الوصلكان!يوّهديهأنإلا؛والوصل

،واحدةكفمنواستنشقمضمض!ي!اللّّهرسولأنزيدبناللّّهعبدحديث

)1(

)2(

)3(

أهلعندوالصحيحبالقويإسنادهوليس،غريبحديثكعببنأبيحديث":قال

وجهغيرمنالحديثهذارويوقد،خارجةغيرأسندهأحدًانعلملالأنا،الحديث

بالقويليسوخارجةشيء،!لًخيمالنبيعنالبابهذافييصحولا.قولهالحسنعن

بأنهزرعةأبوووصفهحاتمأبورفعهوخطَّأ."المباركابنوضعفهأصحابنا،عند

أبيلابنالعللعلىتعليقةو"(013،581)حاتمأبيلابن""العللانظر:منكر،

.(941-451)صالهاديعبدلابن"حاتم

.منعقطسا"رجا"

ابنفيهعمرو.بناللّهعبدحديثمن(42)5ماجهوابن7(0)65أحمدأخرجه

فيالحافظإسنادهوضعفنظر.فيه:البخاريقال،ادلّّهعبدبنوحصيلين؛فيه،لهيعة

بنهلالعنقويباسناد)723)شيبةأبيابنأخرجونحوه938(./1)"التلخيص"

وانظر:.نهر"شاطئعلىكنتولو،إسرافالوضوءمن:يقالكان":قال!يساف

.(472-1/674الوضوء؛فيالإسرافيكرهكان)من("شيبةأبيابن"مصنف

.(523)ومسلم(191،991)البخاري
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)2(."غَرَفاتبثلاثثلاثًاواستنثر)1("مضمض:لفظوفيثلاثًا.ذلكفعل

.والاستنشاقالمضمضةفيرويماأصحُّفهذا

)3(،البتةصحيححديثفيوالاستنشاقالمضمضةبينالفصليجئولم

!يوالنبيّ)5(رأيتُجدِّه)4(:عنأبيةعنمصرِّفبنطلحةحديثفيلكن

أبيهعنطلحةمَن)7(ندريلاولكن)6(.والاستنشاقالمضمضةبينيفصل

صحبة.لجدِّهيُعرفولاجدِّه،عن

كلَّه.رأسهيمسحوكان.باليسرىويستنثر،اليمنىبيدهيستنشقوكان

)1(

)2(

(3(

)4(

)6(

)7(

."واستنشق":ك

وقعسقظالنصفييكونأنوأخشى."الصحيحين"فيبعينهاللفظهذايردلم

"مضمض:لفظ]وفيثلاثًا"واستنثر"مضمض:الأصلويكونالنظر،لانتقال

السابق.اللفظعقبمسلملفظوالأول."غرفاتبثلاثثلاثًا(واستنثرواستنشق

البخاريلفظوالثاني."غرفاتثلاثمنواستنثرواستنشقفمضمض"أيضًا:وفيه

.بنحوه(1)86وفيه(291)

.(1134/)الحبير("التلخيص"انظر:نظر.فيه

"قال".:صفيبعده

".اددّهرسول":ص

داودأبوقال(.1/15)والبيهقي(1/181)9والطبراني(13)9داودأبوأخرجه

"سمعت:قالثم."فأنكره]القطان(يحييبهفحدثتمسدد:قال"(:)132عقب

عنأبيهعنطلحة:هذاأيش:ويقولينكرهكان-زعموا-عيينةابنُ:يقولأحمد

حاتم"أبيابنعلل"انظر:.!شَي!النبيلقيطلحةجدُّيكونأنعجبكأنةإ"،؟جده

وفيه،مرسلفالحديث(.051،151)ص"الهاديعبدابنو"تعليقة(131)

ضعيف.،سليمأبيبنليث

تحريف.عن"،إلايرويلا"ولكن:الرسالةطبعةفي
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.(1)مرتينبرأسهمسَح:قالمنحديثيُحمَلوعليةويُدبِر،بيديهيُقبِلوتارةً

الأعضاءغسلكرَّزإذاكانبل،رأسهمسحيكرِّريكنلمأنهوالصحيح

مابل،البتة)2(خلافهعنةيصحَّولمصريحًا،عنهجاءهكذا.الرأسمسحأفرد

وكقوله:ثلاثًا،ثلاثًاتوضَّأ:الصحابيكقولصريحغيرصحيحإماهذاعدا

عنأبيهعنالبَيْلَمانيابنكحديثصحيحغيرصريحوإما؛مرتينبرأسهمسح

"ومسح:قالثم،ثلالًا"كفَّيهفغسلتوضَّا"من:قال!ي!النبيأنعمر]ابن،

كانوإن4(،)ضعيفانوأبوهالبَيْلَمانيوابن،بهيُحتَجُّلاوهذا)3(.ثلاًلا"برأسه

رأسهمسح!يرِوّأنهداود)5(أبورواهالدبعثمانوكحديثحالًا.أحسنالأب

مسحأنعلىتدلكلُّهاالصحاحعثمانأحاديثداود)6(:أبووقال.ثلاثًا

رأسةبعضمسحعلىاقتصرأنهواحدحديثفيعنهيصحولممرةً،الرأس

العمامة.علىكمَّلبناصيتهمسحإذاكانولكن،البتة

بناللّهعبدفيةمعوذ.بنتالربيعحديثمن(1)27داودوأبو27(10)5أحمدأخرجه(1)

المسند"."محققيتعليقوانظر.ضعيفوهو،طالبأبيبنعقيلبنمحمد

خلافًا"!":ك2()

من3(0)5أيضًاوأخرجه.منهالحاصرتينبينوما3(0)7الدارقطنيأخرجه)3(

.عثمانعنأبيهعنالبيلمانيابنحديث

"مضعقان".:ن،مبك،ع،4()

شقيق،بنعامرإسنادهوفي3(.20)والدارقطني(151)خزيمةوابن(011)برقم)5(

يأ"فقطثلاثًا،توضأ:قالإسرائيلعنوكيعرواه":بقولهداودأبوأعلةوقدلين،فية

وكلها3(،350-10)الدارقطنيعندأخرىطرقوله.للمسحالتعرضبدون

22(.21-1/18)الحبير"التلخيص"انظر:.ضعيفة

.(01)8عقب)6(
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يتوضَّا!اللّّهرسولرأيت(:1داود)أبورواهالذيأنسحديثوأما

ولم،رأسهمقدَّمَفمسح،العمامةتحتمنيدهفأدخل.قِطْريَّةعمامةوعليه

حتىعمامتهينقُضلمع!النبيأنبه)2(أنسمقصودفهذا،العمامةينقض

أثبتهوقد.العمامةعلىالتكميلينفِولمكلِّه،الشَّعرمسَّ)3(يستوعب

نفيه.علىيدللاعنهأنسفسكوت)4(،وغيرهشعبةبنالمغيرة

أنهعنةيُحفَظولم،واستنشقتمضمضإلاع!ن!اللّهرسوليتوضأولم

مرةًبهيخللممتواليًامرتَّبًاوضوؤهكانوكذلكواحدةً)5(.مرَّةًبهأخلَّ

واحدةًالبتة.

الناصيةوعلىتارةً)6(،العمامةوعلى،تارةًرأسهعلىيمسحوكان

قال.6(1/0)والبيهقي(1/961)والحاكم(564)ماجهوابن(1)47برقم(1)

وكذلكيصح"."ولم:إسنادهساقأنبعد28()6/الكبير""التاريخفيالبخاري

رأسه،بعضعلىمسحهوهيغريبةلفظةعلىتنبيهًابلاستدراكًايسقهلمالحاكم

الملقنابنضعفهوالحديث".الرأسبعضمسحعلىلدلصح"لو:الذهبيوقال

فيوالألباني(1/421)""التلخيصفيحجروابن676(/1)المنير(""البدرفي

.(84-1/64)"الأمداود-أبي"ضعيف

.ك،صفي""بهيردلم)2(

.("مسح":نوفي.تصحيفولعله"،"من:مب،،عك)3(

تخلف:شعبةبنالمغيرةحديثمن83(81-)274/مسلمأخرجهماإلىيشير)4(

بمطهرة،فأتيته،ماء؟""أمعك:قالحاجتهقضىفلما،معةوتخلفتُع!ي!اللّهرسول

الحديث....خفيهوعلىالعمامةوعلىبناصيتهومسح

"."البتة:زيادةبعدهكفي)5(

النظر.لانتقالصمنساقط"تارةالعمامة"وعلى)6(
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تقدَّم.كماعنهيُحفَظفلم،مجرَّدةًالناصيةعلىاقتصارهوأما.تارةًوالعمامة

عليهماويمسح،جَوربينولاخفَّينفييكونالمإذارجليهيغسلوكان

ظاهرهمايمسحوكان،رأسهماءمعأذنيهيمسحوكان.الخفَّينفيكاناإذا

ابنعنذلكصحَّوإنماجديدًا،ماءًلهماأخذأنهعنهيثبتولموباطنهما.

عمر)1(.

)2(.البتةحديثالعنقمسحفيعنهيصحَّولم

وكلُّ)3(،التسميةغيرشيئًاوضوئهعلىيقولكانأنهعنهيُحفَظولم

ادلّهرسوليقللممختلَقفكذِب،عليهتقال)4(التيالوضوءأذكارفيحديث

:وقول)5(،أولهفيالتسميةغيرُعنهثبتولا،لأمتهعلَّمهولامنها،شيئًا!!ي!

ورسولة.عبدهمحمدًاأنوأشهدله،شريكلاوحدهادلّهإلاإلةلاأن"أشهد

"الأوسط"فيالمنذرابنطريقهومنمطولًا-2()6الرزاقوعبد)73(مالكأخرجه(1)

عنه.نافععنطريقينمن)367("الطهور"فيعبيدوأبو4(-1/20)

المنير""البدرانظر:وأجاد،العنقعلىالمسححولالبحثالملقنابناستودنىوقد2()

2(.1/14،242)الحبير"و"التلخيص22(1-225)2/

.صمنساقطة"التسمية...عنهيحفظولم"العبارة)3(

"الوضوء(".لفظلأجلقلمسبقوهو،""الذي:ن،مب،ك4()

أحسنحديثالبابهذافيليس33(:)صللترمذيالكبير(""العللفيالبخاريقال)5(

ثفالأبوفيهأبيها(.عنجدتهعنالرحمنعبدبنرباح)حديثهذامنعندي

الترمذيوأعله(.4014/)"الكمال"تهذيبنظر.حديثهفي:البخاريقال،المري

أخرىمرةوسيأنيالمذكور.الرحمنعبدبنرباحعنمرسلًاوكيعرواهبما

.(064-954)صالثانيالمجلدآخرفيالأذكارفصولفيبالتفصيل
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وحديث.آخرهفي(1)"المتطهرينمنواجعلني،التوابينمناجعلنياللهم

اللهمَّ"سبحانكأيضًا:الوضوءبعديقالمما)2("النسائي"سننفيآخَرُ

".إليكوأتوبأستغفرك،أنتلا[إلهلاانأشهد،وبحمدك

ولاهولا،الصلاةاستباحةولاالحدَثزفعَنويتُ:أولهفييقل)3(ولم

صحيحبإسنادلاواحد،حرفذلكفيعنهيُروَولم.البتةأصحابهمنأحد

ضعيف.ولا

المرفقينتجاوزأنهعنهيثبتلموكذلك.قطُّالثلاثيتجاوزولم

.(4الغُرَّة)إطالةحديثَويتأوَّل،ذلكيفعلكانهريرةأبوولكن،والكعبين

حتىيديهغسلوأنة!ي!النبيوضوءصفةفي)5(هريرةأبيحديثوأما

اللهم":قولةدونأ!دلَّهُعَت!ارَعمرعنعامربنعقبةحديثمن234()مسلمأخرجة(1)

وسيأني.اضطرابإسنادهفي:وقال(،55)الترمذيعندفهو،."..التوابينمناجعلني

.(046)2/الأذكارفصولفيأخرىمرة

"الأوسط"فيالطبرانيوأخرجة،الخدريسعيدأبيحديثمن829()9""الكبرى2()

8319(،0839)أيضًاموقوفًاالنسائيوأخرجه(.1/456)والحاكم(1)478

فيالبيهقيوقال23(.10)""العللفيالدارقطنيوكذلك،ورجحهالمرفوعَبهواعلَّ

أيضاأخرجهوالموقوف."موقوف"والمشهور(:1/811)الكبير""الدعوات

وانظر:.صحيحهـاسناده3(،1،1350)9شيبةأبيوابن6(0)23الرزاقعبد

)2333(."و"الصحيحة265(264،/1)الحبير(""التلخيص

".يقوليكنولم":ن)3(

مسلمأخرجةفقدهريرةأبيفعلوأما2(.4)6ومسلم()136البخاريعنةأخرجه(4)

حديثة.صدرفي

3(.4/24)6مسلمأخرجه(5)
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إدخالعلىيدلإنمافهو؛الساقينفيأشرعحتىورجليهالعَضُد،فيأشرع

الإطالة.مسألةعلىيدلولاالوضوء،فيوالكعبينالمرفقين

عنهصحولاالوضوء،بعدأعضائةتنشُّفَيعتاد!ي!اللّهرسوليكنولم

"كان:عائشةحديثوأما.خلافهعنهصحَّالذيبل،البتةحديثذلكفي

"رأيت:جبلبنمعاذوحديث)1(،الوضوء"بعدبهايتنشَّفخرقة!ي!للنبي

بمثلهما.يُحتَجُّلافضعيفان)2(،"ثوبهبطرفوجهَهمسَحتوضَّاإذا!يوالنبي

قال،ضعيف)3(الإفريقيالثانيوفي،متروكأرقمبنسليمانالأولفي

شيء.البابهذافيمحك!يطالنبيعنيصحولا)4(:الترمذي

يصبُّ()ْولكنتوضَّا،كلَّماالماءعليهيصُبَّأن!يوّهديهمنيكنولم

فيكما،لحاجهَأحيانًاعليهيصبُّمنعاونهوربما،نفسهعلى

توضأ.لماالسفرفيعليهصبَّأنهشعبةبنالمغيرةعن)6(""الصحيحين

في"الكامل"فيعديابنوأخرجه(،1/451)والحاكم)53(الترمذيأخرجه(1)

.(991)5/أرقمبنسليمانترجمة

الكبير"و"(1824)""الأوسطفيوالطبراني2652()والبزار(45)الترمذيأخرجة2()

"هذا:الترمذيوقال236(./1)والبيهقي22()43"الشاميينو"مسند68(0/2)

أنعمبنزيادبنالرحمنوعبدسعدبنورشدين،ضعيفوإسنادهغريبحديث

".الحديثفييضعفانالإفريقي

الرسالة.طبعةوتابعتهتنبية،دون"أنعمبنزيادبنالرحمن"عبد:قبلهالفقيزاد)3(

)53(.الحديثعقب(4)

"تارة".:نفيبعده)5(

.7(47/25)ومسلم363(،821،302)البخاري6()
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أئمةاختلفوقد.ذلكعلىيواظبيكنولمأحيانًا،لحيتهيخللوكان

وقال،لحيتهيخلِّلكانع!ي!أنه)2(وغيره)1(الترمذيفصحَّحفيه،الحديث

حديث.اللحيةتخليلفييثبتلا)3(:زرعةوأبوأحمد

عن)4(""السننوفي.عليةيحافظيكنلمالأصابعتخليلوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

كماالبخاريقال.لحيتهيخللكانع!يمالنبيأن31(:)عفانبنعتمانحديثعقب

قلت:.عثمانحديثالتخليل!اعنديشيء"أصح34(:)صالكبير""العللفي

حسن".هو:فقال؟الحديثهذافييتكلمونإنهم

".اللّّهرسول"أن:ك

":"العللكتابةمنالخلالعن(1/47)"العللعلى"تعليقتهفيالهاديعبدابننقل

:قال؟اللحيةتخليل:حنبلبنلأحمدقلت:قال-السجستانييعني-داودأبوأخبرنا

حديثفيهشيءواحسن،حديثمنهايتبتليس،أحاديثفيهرويقداللحية"تخليل

القدرفيهوليس(،13)صداودلائيأحمد""مسائلأيضًا:وانظر."عثمانعنشقيق

مثلهقالقدحاتمأباوقرينهصاحبهوجدتولكن،زرعةأبيبكلامأظفرولمالمحبر.

-44)صالهاديعبدابنتعليقة"":الفائدةلتماموانظر(.101)لابنه""العللفيكما

لينةأحاديثاللحيةتخليل"وفي(:891)2/"الضعفاء"ياالعقيليوقال5(.0

".ولينمقالفيهااللحيةتخليلفي"والرواية(:461)6/آخرموضعفيوقالالأسانيد"،

فيعبيدأبوأيضًاوأخرجه(،44)6ماجهوابن(04)والترمذي(41)8داودأبو

لبيهقيوا3(02/60)نيلطبراوا(01081،61081)وأحمد)383(الطهور""

مقدمةفيحاتمأبيابنأيضًاوأخرجه.غريبحسن:الترمذيوقال76(،/1)

معمالكقصةوفيه-البيهقيطريقهومن-32(31،/1)"والتعديل"الجرح

وعلى،المؤلفإليهيشيركمالهيعةابنعلىالحديثومدار.وهببناددّهعبد

ولكن،لهيعةابنَالحارثبنوعمروسعدبنالليثتابعفقدمالكقصةصحةتقدير

.(177/)13("المهرة"إتحاف:انظر،الحافظخطأه
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رجليهأصابعيدلُكُتوضَّاإذا!لمجمالنبي"رأيتشدَّاد:بنالمستورِد

اعتنواالذينيروهلمولهذاأحيانًا،فَعَلهفإنماعنهثبتإنوهذا،"بخِنْصِره

نأعلى؛وغيرهم،والرُّبَيِّعزيد،بناللّّهوعبد،وعلي،كعثمانوضوئهبضبط

لهيعة.ابنإسنادهفي

بنمَعْمَرروايةمنضعيفحديثفيهرويفقد،خاتمهتحريكوأما

توضأإذاكان!سًنفِّأنهجدِّهعنأبيهعنرافعأبيبناللّه)1(عبيدبنمحمد

)3(.الدارقطنيذلكذكر،ضعيفانوأبوهومعمرخاتمَه)2(.حرَّك

فصل

الخفَّينعلىالمسحفيهديهفي

توفِّي.حتىذلكينسخولموالسفر،الحضرفيمسح)4(أنهعنهصحَّ

أحاديثعدةفيولياليهنأيامثلاثةوللمسافر،وليلةًيومًاللمقيمووقَّت

مسحُ(عنه)ْيصحَّولم،الخفَّينظاهريمسحوكان.وصحاححسان

ومسَح.خلافهعلىالصحيحةوالاحاديث)6(،منقطعحديثفيإلاأسفلهما

اللّه"،تصحيف.ص،مب،ن:"عبد)1(

والطبراني78(/01)معمرترجمةفي""الكاملفيعديوابن(44)9ماجهابنأخرجه2()

ومداره.رافعأبيحديثمن(1/57)والبيهقي3(11)273،والدارقطني32(1/1)

الدارقطني.عنالمصنفنقلكماضعيفوكلاهما،وأبيهمعمرعلى

)273(.الحديثعقب""السننفي)3(

".الخفين"على:زيادةجفي(4)

".أنه"عنه:ك)5(

ع!ي!-النبيأنشعبةبنالمغيرةحديثمنوغيره)79(الترمذيرواهماإلىبذلكيشير)6(
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الناصية،ومععليهامقتصرًاالعمامةعلىومسح.والنعلينالجوربينعلى

نأيحتملأعيانقضاياهيلكن،أحاديثعدَّةفيوأمرًافعلًاعنهذلكوثبت

وهو،كالخفَّينالعموموتحتمل،والضرورةالحاجةبحالخاصَّةًتكون

أعلم.وادلّّه.أظهر

الخفِّفيكانتاإنبل،قدماهعليهاالتيحالهضدَّيتكلَّف)1(يكنولم

يلبسولم،القدمينغسَلمكشوفتينكانتاوإنينزعهما.ولمعليهمامسَح

المسحمنالأفضلمسألةفيالأقوالأعدلوهذا.عليهليمسحالخفَّ

أعلم.وادلّهشيخنا)2(.قالة،والغسل

فصل

التيممفيهديهفي

تيمَّمأنهعنهيصحَّولموالكفَّين)3(.للوجهواحدةبضربةيتيمَّمع!يمّكان

إلىالتيمُّمُ)4(:قالمنأحمد:الإمامقال.المرفقينإلىولا،بضربتين

زرعةأباوسألت...معلولحديث"وهذا:الترمذيقال.وأسفلهالخفأعلىمسح

ثور،عنهذاروىالمباركابنلأن،بصحيحليسفقالا:الحديثهذاعنومحمدًا

فيةيذكرولم!شًي!،النبيعنمرسل،المغيرةكاتبعنحدِّثتُ:قالرجاء،عن

.(181)79"المسند"علىالتعليق:وانظر."المغيرة

تصحيف.("،"يتخلف:جوفي.كمنساقط"ايكن(1)

.(13)ص"البعليو"اختيارات49()26/"الفتاوى"مجموعوانظر:2()

بنعمارحديثمن(441)والترمذي)327(داودوأبو(1831)9أحمدرواه)3(

.(13)30حبانوابن2()66خزيمةوابنالترمذيصححةياسر،

".التيممإن":ك4()
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)1(.عندهمنزادهشيءهوفانماالمرفقين

سَبَخةً)2(أوكانتترابًاعليها،يصليالتيبالأرضيتيمَّمكانوكذلك

فعندهالصلاةُ،أمتيمنرجلاادركَتْ"حيثما:قالأنهعنهوصحَّرملًا.أو

الرملفيالصلاةأدركتهمنأنَّفيصريخنصٌّوهذا)3(."وطَهورهمسجده

الرِّمالَتلكقطعواتبوكغزوةفيوأصحابههوسافرولمَّاطهور.لهفالرملُ

أمَرولاالتّرابَمعهحملأنهعنهيُرْوَولمالقلَّة،غايةفيوماوهمطريقهمفي

منأكثرالرِّمالَالمفاوزفيبأنَّالقطعمع،أصحابهمنأحدفعَلهولا،به

يتيمَّمكانبأنهقطَعهذاتدبَّرومن.وغيرهالحجاز)4(أرضُوكذلك،التراب

الجمهور.قولوهذا.أعلموادلّه،بالرمل

علىاليسرىيدهأصابعبطونوضعمنالتيمُّمصفةفيذُكِرماوأما

الذراعبطنعلىالكفِّبطنإدارةثم،المرفقإلىإمرارهاثم،اليمنىظهور

عليها=فيطبقهااليمنىإبهامإلئيصلأنإلىكالمؤذناليسرىإبهاموإقامة

ولا،أصحابهمنأحدًاعلَّمهولا،يفعلهلملمجيمالنبيأنقطعًايُعلَمما)5(فهذا

التحاكم.إليه،هديهوهذا.استحبَّهولا،بهأمرَ

شيءهوفانما،ضربتين:قالمن"278(:/1)"المغني"فيكماالأثرمروايةفيالذي(1)

."زاده

الملوحة.تعلوهاالتيالأرضهي)2(

أمامةأبيحديثمن2(ه7)8/والطبراني2(22،9022)137أحمدأخرجه)3(

(152)ومسلم(438)335،البخاريأخرجهمالهويشهد.لينإسنادهفي،الباهلي

اللّّه.عبدبنجابرحديثمن

.ن،مب،كمن"وغيره"(4)

مما".":ن،مب،ك(ه)
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التيمُّمَ،أطلقبل.بهالامرُولا،صلاةلكلِّالتيممعنهيصحَّلموكذلك

فيماإلا،حكمهحكمهيكونأنيقتضيوهذاالوضوء،مقامقائمًاوجعله

أعلم.واللّه.خلافةالدليلاقتضى
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فصل

اص!ةفيص!هديهفي

تلفَّظولاقبلها،شيئًايقلولمأكبر،ادلّه:قالا!صلاةإلىم9فا!!اصلَإّنى

وأإمامًاركعاتأربعَالقبلةمستقبلَكذاصلاةَ(1دلّّه)أصلِّي:قالولا،بالنية

ينقُللمبِدَعٍعشرُفهذه.الوقتفرضَولاقضاءً،أوأداءًقال)2(ولامأمومًا،

واحدةًلفظةًمرسَلولامسنَدولا،ضعيفولاصحيحبإسنادقطُّأحاعنه

ولاالتابعينمنأحااستحبَّهولا،الصَّحابةمنأحدعنولابل،البتةمنها

:الصلاةفياحهُدك!ءالشافعيقولُالمتأخرينبعضَغرَّوإنما.الأربعةالأئمة

تلفُّظُالذِّكرأنفظنَّبذِكر؛إلاأحدفيهايدخلولا،كالصياملي!ستإنها

ليسالإحرامتكبيرةُبالذكرامَحُهددةءالشافعيمرادُوإنما.بالنيةالمصلِّي

صلاةفي!رو!صاددّهرسوليفعلهلمالشافعيُّأمرًايستحبُّوكيفإلا)3(.

أوجَدَنافان،وسيرتهمهديهموهذا؛وأصحابهخلفائهمنأحدولا،واحدة

منأكملُهديَولا،والتسليمبالقبولوقابلناهقبلناهذلكفيعنهمحرفًاأحا

!لمجم.الشرعصاحبعن5تلقَّوَماإلاسنَّةولا،هديهم

قطُّأحدعنهينقلولمغيرها،لاأكبر""ادلّّهلفظةإحرامهفيدأبهوكان

سواها.

فروعإلىالقبلةَبهامستقبلًاالأصابعممدودةَمعهايدهيرفعوكان

.جمنقطسا"للّه"لفظ(1)

.كمنساقط"قال")2(

.(2061/)للعمراني"الشافعيالإماممذهبفيالبيان"انظر:)3(
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قالوا:معةومنالساعديحُميدفأبو")2(،منكبيه"إلى:وروي(.1)أذنيه

بنوائلوقالعمر)4(.ابنقالوكذلك)3(."منكبيهبهمايحاذي"حتى

منهو:فقيل."أذنيهمن"قريبًاالبراء)6(:وقال."أذنيهحيال"إلى(:حُجْر)ْ

منكبية،إلىوكفُّة)7(،أذنيهفروعإلىأعلاهاكان:وقيل،فيهالمخيَّرالعمل

الرفع.هذامحلِّفيعنهيختلفولماختلافًا،يكونفلا

يصحَّولموالساعد.الرسغفوق)8(اليسرىظهرعلىاليمنىيضعثم

:قالأنهطالبأبيبنعليعنداود)9(أبوذكرولكنوضعهما،موضعُعنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الحويرث.بنمالكحديثمن93(1)ومسلم)737(البخاريأخرجة

عمر.بناللّةعبدحديثمن()1868حبانابنأخرجه

فيوالنسائي3(40)والترمذي73(0)داودوأبو235(9)9أحمدأخرجه

الترمذيصححه862(،)ماجهوابن(011)5"و"الكبرى(1811)""المجتبى

.()1865حبانوابن7(165،685،00،)587خزيمةوابن

38(.0)مسلمأخرجه

وابن2(29)والترمذي(08851)احمدأيضًاوأخرجه)728(.داودأبوأخرجه

713(.0،96)خزيمةوابنالترمذيصححة"،منكبية"حذو:بلفظ81(0)ماجه

"جزءفيوالبخاري-(20187)أحمدطريقهومن-2(053)الرزاقعبدأخرجه

سفيانطريقمنكلهم(،11)26والدارقطني74()9داودوابو)35("اليدينرفع

بنيزيدفية.بهالبراءعنليلىأبيبنالرحمنعبدعنزيادأبيبنيزيدعنالنوري

ضعيف.زياد،أبي

"."وكفَّاه:ن،مب،ك

.كمنساقط"فوق"

طريقهومن(2011)والدارقطني87(5)أحمدأيضاوأخرجة7(،5)6""السننفي

-إسحاقبنالرحمن"عبد:البيهقيقال،إسحاقبنالرحمنعبدوفيه31(.)2/البيهقي
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)1(:شيبةأبيابنوقال.السُّرَّةتحتالصلاةفيالكفِّعلىالكفِّوضعُالسنَّةُ

علىيمينهيضعكانأنهعنهثبتالذيوهو!ي!،النبيعنرويماالسنَّة

فوقمنذكرواماوأماالجُوزجاني)2(:إسحاقأبوقال.الصلاةفيشمالة

فيالسنَّةمن:قالعليًّاأنَّغيرَ"!يمّ،النبيعنأعرفهلافانيوتحتها،السُّرَّة

السُّرَّة)3(.تحتاليسرىعلىاليمنىوضعُالمكتوبةالصلاة

بينباعدتَكماخطايايوبينبينيباعِدْ"اللهمَّبتارةًيستفتحوكان

اللهمَّوالبَرَد.والثلجبالماءخطايايمناغسِلْنياللهمَّ.والمغربالمشرق

4(.)"الدَّنَسمنالأبيضُالثوبُينقَّىكماوالخطاياالذنوبمننقِّني

وماحنيفًاوالأرضالسماواتفطرللذيوجهيَ"وجَّهتُ:يقولوتارةً

)1(

)2(

)3(

)4(

(".وغيرهموالبخاريمعينبنويحتىحنبلبناحمدجرحه،القرشيالواسطيهوهذا

ساقثم،"بالقويوليسهريرةأبيعن"ورويداود:أبووقال.ضعيففالحديث

بنالرحمنعبديضعفحنبلبنأحمد"سمعت:فقال،هريرةأبيعن)758(الحديث

آنفًا.المذكورالقرشيالواسطيهوالكوفيهذا"،الكوفيإسحاق

اللَّهُههثكَئهُرَعليًّارايت":أبيةعنالضبيجريرابنعن)757(داودأبوأيضًاوذكر

كلاهما،وأبوهالضبيجريرابنوفيه".السرةفوقالرسغعلىبيمينهشمالهيمسك

76(.0/2،75)البرعبدلابن"التمهيد"وانظر:.مجهول

.مصدرهإلىأهتدلم

المصنفمصادرمنوهويظهر.فيما،الشالنجيمسائلشرحفي"المترجَم"كتابهفي

839(.-189)3/الفوائد""بدابعفياليدوضعموضعفيالمصنفكلآموانظر.وشيخه

النسخمنوكذان،مبمنساقطة"السرةتحت..والساعد.الرسغ"فوقالعبارة

المطبوعة.

اللَّةُ!كلَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن5()89ومسلم74(4)البخاريأخرجه
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لا،العالمينربِّلهوممانيومَحْيايونُسُكيصلاتيإنَّ.المشركينمنأنا

لاإإلهلا،المَلِكأنتاللهم.المسلمينأولوأناأُمِرتُوبذلكله،شريك

ذنوبيليفاغفر،بذنبيواعترفتُ،نفسيظلمتُ.عبدكوأنا،ربِّيأنت.أنت

يهديلاالأخلاقلأحسنِواهدِني.انتإلاالذنوبيغفرلاانهجميعًا)1(،

أنت.إلاسيهمَهاعنِّييصرِفلاالأخلاقسيِّئَعنيواصرِفْأنت،إلالاخسنها

تباركت،وإليكبكأنا.إليكليسوالشرُّ،يديكفيوالخيروسعدَيك،لبَّيك

الاستفتاحهذاأنالمحفوظولكن)2(."إليكوأتوبأستغفرك،وتعاليت

الليل.قيامفييقولةكان

السماواتفاطرَ،وإسرافيلوميكائيلجبريلزبَّ"اللهمَّ:يقولوتارةً

فيةكانوافيماعبادكبينتحكمأنت؛والشهادةالغيبعالمَ،والأرض

إلىتشاءمنتهديفانَّكباذنك،الحقِّمنفيةاختُلِفلمااهدني.يختلفون

)3(."مستقيمصراط

ومنوالأرضالسماواتنورأنتالحمد،لك"اللهمَّ:يقولوتارةً

ابنعنالصحيحةطرقهبعضفيفان)4(؛تقدموقد،الحديث."..فيهن

"جميعها".:عداجما(1)

عليةيدلبعدهالمؤلفقالةوما.طالبأبيبنعليحديثمن771()مسلمأخرجه)2(

بالليل،قيامهفي!ي!النبيعنالمأثورةالأدعيةضمنأوردهحيثمسلمالإمامصنيع

دعاءمنأي"منة"باب:"مسلملـ"صحيحنسختهفيالإشبيليخيرابنعليةبوَّبوقد

الليل.منقامإذا!يمالنبي

اكأيلَّةُعَتهَا.رَعائشةحديثمن77(0)مسلمأخرجه)3(

.(016)صوانتباهةنومهفي!لمجيمّالنبيهديفي(4)
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ذلك)1(.قالثمكبَّرأنهعباس

دلّّهالحمدكثيرًا،دلّّهالحمدا"كبر.اللّّها!كبر،اللّهأكبر،"اللّّه:يقولوتارةً

وأصيلأ،بكرةًاللّهسبحانواصيلّا،بكرةًاللّّهسبحان.كثيرًادلّهالحمدكثيرًا،

ونَفْخههَمْزهمن،الشيطانمنبكأعوذإنياللهمَّوأصيلا.بكرةًاللّّهسبحان

)2(."وذَفْثة

عشرًا،يحمدثمعشرًا،يسبِّحثم)3(مرَّات،عشراكبر،"اللّه:يقولوتارةً

عشرًا.وارزقنيوَاهْدِنيلياغفِرْاللهم:يقولثمعشرًا.وششغقرعشرًا،ويهَلّل

4(.)عشرًا"،القيامةيومالمقامضيقمنبكأعوذإنياللهم:يقولثم

عنة.صحَّتقدالأنواعهذهفكلُّ=

اسمُك،وتبارك،وبحمدكاللهمَّ"سبحانكبيستفتحكانأنهعنهوروي

وأبي(5211)خزيمةوابن(131)ص"الليلقيام"فيالمروزينصرابنعندوهو(1)

وغيرهم.(431)5/""الأوسطفيالمنذروابن2()232عوانة

(08)7ماجهوابن76(4)داودوأبو(1،04671،67841)9673أحمدأخرجه2()

235(/1)والحاكم(0178،)9177حبانوابن(4،964)68خزيمةوابن

الأوسط""فيالمنذرابنقال.مطعمبنجبيرحديثمن35(2/)والبيهقي

وهما،العنزيوعاصمعاصمبنعبادرواهمطعمبنجبيروحديث"235(:)3/

.()91673المسند""محققيحاشيةوانظر:.هما"منيدرىلامجهولان

.قفيالخرمانتهىهنا)3(

،161)7"المجتبى"فيوالنسائي(768505،)6داودوأبو2(2015)أحمدأخرجه(4)

عائشة.حديثمن()1356ماجهوابن(131،1،29714601)9"الكبرىو"5(535

353(.2،35)3/"الأمداود-أنيصحيح"فيوالألباني2(206)حبانابنصححه
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حديثمن(1)""السننأهلعنهذلكذكر،"غيركإلةولاجدُّك،وتعالى

أرسل.ربماأنهعلىسعيد،أبيِعنالمتوكِّل،أنيعن،الرفاعيعليبنعلي

ولكن،منهأثبتقبلةالتيوالأحاديث)2(.عائشةحديثمنمثلةرويوقد

بهويجهر!يه،النبيِّمقامفيبهيستفتحكانأنهالخطاببنعمرعنصحَّ

)3(.الناصيعلِّمه

رجلًاأنَّولوعمر،عنرويماإلىفأذهبأناأماأحمد)4(:الإمامقال

اختاروإنماحسنًا.كانالاستفتاحمن!يمّالنبيعنرويماببعضاستفتح

)1(

)2(

)3(

)4(

"الكبرىو"98()9""المجتبىفيوالنسائي2(24)والترمذي77(5)داودأبوأخرجه

كانسعيد،أبيحديثإسنادفيمملِّم"وقد:الترمذيقال8(.40)ماجهوابن79(4)

".الحديثهذايصحلاأحمد:وقال.الرفاعيعليبنعليفييتكلمسعيدبنيحتى

الوهممرسلًا،الحسنعنعليبنعليعنهو:يقولونالحديثوهذا"داود:أبووقال

علىالموقوفالأثرفيهرويما"وأصح35(:24،3/)البيهقيوقال.جعفر"من

الحديثهذاشواهدحولالنفسالهاديعبدابنأطالوقد."الخطاببنعمر

.(571-2051/)("التحقيقتنقيح"انظر:وأفاد،فأجادومتابعاتة

"هذا:الترمذيقال8(.0)6ماجهوابن2()43والترمذي)776(داودأبوأخرجه

قبلمنفيةتكلمقد،الرجالأبي]بنوحارثة.الوجههذامنإلانعرفهلا،حديث

حرب،بنالسلامعبدعنبالمشهورليسالحديثوهذا"داود:أبووقال".حفظه

شيئًافيةيذكروالمجماعةبُدَيلعنالصلاةقصةروىوقد،غنامبنطلقإلايروهلم

."التحقيقتنقيح":وانظر.هذا"من

من9238()2387،شيبةابيوابن2(5)57الرزاقوعبد)993(مسلمأخرجة

.(521-151)2/("التحقيقتنقيحو"2(1)9"المحرر"وانظر:عمر.عنطرق

أبيبرواية""مسائلةوانظر:(.الهجرةدار-1)85الكوسجبرواية"مسائلة"فيبنحوه

27(.0)ادلّّهعبدوابنة(64)صداود
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1(.آخر)موضعفيذكرتهاقدأوجهلعشرةهذاأحمد

الصحابة.يعلِّمهبهعمرجهرُمنها:

بعدالكلامأفضلفان،القرآنبعدالكلامأفضلعلى)2(اشتمالهومنها:

تضمَّنهاوقد)3(.أكبر"وادلّّه،ادلّهلاإإلهولا،دلّّهوالحمد،ادلّه"سبحان:القرآن

.الإحرامتكبيرةمعالاستفتاحهذا

والثناءُللدعاء؛متضمِّنوغيرُهادلّّه،علىللثناءأُخْلِصَاستفتاحأنهومنها:

لأنها،القرآنثلثَتعدِلالإخلاصسورةكانتولهذا.الدعاءمنأفضل

ادلّّه،"سبحانكانولهذا.عليهوالثناءوتعالىتباركالرحمنلوصفأُخلِصت

ماأنَّفيلزم،القرآنبعدالكلامأفضلاكبر"واللّّهاللّه،[لاإلةولادلّه،والحمد

الاستفتاحات.منغيرهمنأفضلالاستفتاحمنتضمَّنها

النافلة،فيالليلقيامفيهيإنماعامَّتُهاالاستفتاحاتمنغيرهأنومنها:

.الفرضفيالناسيعلِّمه)4(عمركانوهذا

للاخبارمتضمِّن،تعالىالرَّبِّعلىللثناءإنشاءٌالاستفتاحهذاأن:ومنها

عنإخبار"وجهيب"وجَّهتُوالاستفتاح؛جلالهونعوتكمالهصفاتعن

بينهما.ما)5(الفرقمنوبينهماالعبد.عبودية

يأخذوإنما،يكملهلا"وجهي"وجَّهتُبالاستفتاحاختارمنأنومنها:

عليه.أقفلم(1)

)م(.231برقمالمصريةالكتبدارنسخةعلىالمقابلةبدأتهنامن)2(

2(.0)223لأحمدهناواللفظ.جندببنسمرةعن2()137مسلمأخرجة)3(

علَّمه".":ق)4(

تصحيف.،""القرب:ص)5(
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"،اللهم"سبحانكبالاستفتاجبخلاف؛باقيهويذَر،الحديثمنقطعةً

.آخرهإلىكلَّه)2(يقولهإليهذهبمن(1فإنَّ)

يقرأ)4(ثم)3(،الرجيمالشيطانمنباللّّهأعوذ:ذلكبعديقولوكان

يجهرمماأكثرويخفيها،تارةًالرحيمالرحمناللّّهببسميجهروكان.الفاتحة

أبدًا(مرَّات)هستَّوليلةيومكلَّدائمًابهايجهريكنلمأنهريبولابها.

الصحابةجمهوروعلىالراشدينخلفائهعلىذلكويخفىوسفرًا،حضرًا

إلىيحتاجحتى)6(،المحالأمحلمنهذا،الفاضلةالأعصارفيبلدهوأهل

غيرالأحاديثتلكفصحيح.واهيةوأحاديثمجملةبألفاظفيهالتشبُّث

ضخمًا)7(.مجلَّدًايستدعيموضعوهذا.صحيحغيروصريحها،صريح

)8(.صوتهبهاويمدُّ،آيةكلِّعنديقفمدًّا،قراءتهوكانت

:"قال"،تصحيف.)1(ق،م،مب

،ن."منق،م،مب)2("كله

علىالاقتصار!صالنبيعنيصحلاأنه275(/1)"الصلاةصفة"أصلفيالألبانيذكر)3(

بالتفصيل.التعوذعلىالكلاموسيأني.الحسنمرسلفيوردماإلاالتعوذمنالقدرهذا

."ولقرأ":ك(4)

"،مرَّات"خمس:نوفيوالعشاء.والمغربالفجرفيالجهريةالستَّالركعاتيعني)5(

.صلواتخمسظنهاناسخنصرفأنهوالظاهر،المطبوعةالنسخفيوكذا

تصحيف."،"حين:م،ق)6(

علماءبينفيما"الإنصاف:بعنوانالموضوعفيحافلكتابالبرعبدولابن)7(

".الاختلافمنالكتابفاتحةفي"الرحيمالرحمناللّه"بسمقراءةفيالمسلمين

سلمة،أمحديثمنأيضًاوروي(.405)6أنسحديثمنالبخاريأخرجه)8(

.(316)صتخريجهوسيأني
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بهارفعبالقراءةيجهركانفاناَمين)1(.:قالالفاتحةقراءةمنفرغفاذا

خلفه.مَنوقالها،صوتَه

)2(.هريرةأبوسألهوعنها،والقراءةالتكبيربينسكتة:سكتتانلهوكان

وقبلالقراءةبعدأنهاوروي،الفاتحةبعدأنهافروي،الثانيةفيواختلف

والظاهر)4(.ثلاثةفتكون،الأولىغيرسكتتانهيبل)3(:وقيل.الركوع

يصليكنولم،النفسترادِّلأجلجدًّافلطيفةالثالثةوأما،فقطاثنتانأنهما

الاستفتاج.بقدريجعلهاكانفانه،الاولىالسكتةبخلاف؛بالركوعالقراءة

بقدرتطويلهاينبغيهذافعلى،المأمومقراءةلأجلإنهافيها:قيلقدوالثانية

فمن.لطيفةسكتةفهيفقط،)5(والنفسفللراحةالثالثةوأما.الفاتحةقراءة

بيناختلاففلا،ثالثةًسكتةًجعلهااعتبرهاومنفلقصرها،يذكرهالم

الحديث.هذا)6(فييقالماأظهروهذا.الروايتين

وقدجُنْدُب،بنسمُرةهوالسكتتينحديثروىمنأحدأنذلكيبيِّن

الزهريعن(014)ومسلم78(0)البخاريطريقهومن23(1)مالكأخرجه(1)

ففلوفيةالصلاةفيبالتأمين"!النبيأمرفيهريرةأبيحديثعقبمرسلًا

طريقغيرمن(14)5ومسلم782()والبخاري232()مالكأيضًاوأخرج.التأمين

فقط.بهع!يرأمرَههريرةأبيحديثمنالزهريشهابابن

.(5)89ومسلم7(44)البخاريأخرجه2()

.ن،مب،م،قمنساقطبل""لفظ)3(

النسخ.جميعفيالعددبتأنيثكذا)4(

.""واس:مب،م5()

.نمب،م،ق،من"هذا")6(
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فرغإذاربةًكبَّر،إذاسكتةً:سهر!م!اللّّهرسولعن"حفظت(:1بز)

بعضوفي2(.7("):]الفاتحة!هوعَلتهِؤوَلَاألمحهَاَفِّيَ)غَيزِآلمحغفُ!وبِقراءةمن

واللفظ،كالمجملوهذا)3(،"سكتالقراءةمنفرغ"وإذا:الحديثطرق

سكتتان،"للامام)4(:الرحمنعبدبنسلمةأبوقالولهذا.مبيَّنمفسَّرالأول

وَلَا):قالوإذا(،)ْالصلاةافتتحإذا":الكتاببفاتحةالقراءةفيهمافاغتنموا

فإنهقمَادة)6(،تفسيرمنهوإنماالسَّكتتينمحلِّتعيينأنعلى!؛الفّحَاَصفّيَ

1(

2(

3(

4(

6(

"قد"يردلمكمان،مبفييردلمهو""أنغيرن،مب،،قم،فيالكلامسياقهكذا

كعببنوأُبيسمرةروايةمنالسكتتينحديثصحَّ"وقد:غيرهافيوالسياق.قفي

نحواستدركوقد."..سمرةهو.صحيحةفيحاتمأبوذلكذكر.حصينبنوعمران

العبارتين.بينالمطبوعةالنسخفلفَّقت،نهامشفيالعبارةهذه

.سمرةعنالحسنعنقتادةطريقمن)977(داودأبوأخرجه

أيضًاأخرجهوقد.سمرةعنالحسنعنقتادةطريقمن(18)70حبانابنأخرجه

السكتتينتفسيرأنوعندهم84(،4)ماجهوابن2(15)والترمذي78(0)داودأبو

هنالك.تخريجةتماموسيأتي،لفظهالمصنفيسوقكماقتادةكلاممن

وأخرج238(.)3/""المحلىفيحزموابن(1)65"القراءة"جزءفيالبخاريأخرجه

قوله.هريرةأبيعنسلمةأبيعنحسنباسنادعقبهالبخاري

."القراءة":ص

"القراءةجزء"فيوالبخاري(1)927والدارمي2(10)66أحمدعندوردولكن

"!يمالدّهرسولأنجندببنسمرةعنالحسنعنالطويلحميدطريقمن)278(

نأقبلالمانيةالسورةمنفرغإذاوسكتة،الصلاةيفتتححينسكتةسكتتان،لهكانت

،02)127أحمدعندوكذلك؛الحديث...حصينبنلعمرانذلكفذكر،يركع

منالتفسيرفكأن.سمرةعنالحسنعنيونسطريقمن(2454)والبزار2(2660

الحسن.أوسمرةكلام

023



اللهرسولعنحفظتُهما"سكتتان:قالسمُرةعنالحسنعنالحديثروى

كعببنأُبيِّإلىفكتبنا("،سكتةً"حفظنا:وقال،عمرانذلكفأنكر،"لَخرَوّ"

هاتانما:لقتادة(1فقلنا)سعيد:قال.سَمُرةحفظقدأُبيُّأنفكتب،بالمدينة

ذلك:بعدقالثم.القراءةمنفرغوإذا،صلاتهفيدخلإذا:قال؟السكتتان

يسكتأنالقراءةمنفرغإذايعجبهوكان:قال.!ووَلَاآلمححَّاصفّيَ!و:قالوإذا

بهذا)3(.يحتجُّسَمُرةعنبالحسنيحتجُّومننفَسُه)2(.إليهيترادَّحتى

".)1(ك:"فقلت

قال78(.0)داودوأبو-لهماواللفظ-84(4)ماجهوابن2(15)الترمذيأخرجه2()

يفتتحبعدمايسكتأنللاماميستحبون:العلمأهلمنواحدغيرقولوهو:الترمذي

عندوقعوقد.وأصحابناوإسحاقأحمديقولوبه.القراءةمنالفراغوبعدالصلاة

يكبرحينسكتة:قالالسكتتان؟ما:لقتادة"قلنا:وأوضحهلفظبأتم(691)2/البيهقي

:-الأخرىالمرةيعنى-الأخرىقالثم،الركوععندالقراءةمنيفرغحينوالأخرى

.!"عَلتهِؤوَلَاآلمحعَّاصلّتَ)غَيزِالمحغفُحوبِ:قالإذاوسكتةيكبرحينسكتة

بعنعنةالألبانيأعلهولكن(.18)70حبانابنوصححهالترمذيحسنهوالحديث

بعدالثانيةالسكتةأنيرىمَنعلئأيضًاوتعقب،فضعفدمتنهفيوالاضطرابالحسن

.(505)"الغليلإرواءو"(5)47""الضعيفة:انظرفيها،ويُطوَّلالفاتحة

وختمأيضًا(804)ص"الصلاةكتاب"فيالسكتتينعلىاحَمُهنكهءالمصنفتكلموقد)3)

كانأنهضعيفولاصحيحباسنادع!ي!عنهيُنقلفلم،وبالجملة..".:بقولهكلامه

إلاالمحلِّهذافيسكوتدفيوليس،خلفهمنيقرأهاحتىالفاتحةقراءةبعديسكت

فيهايدركطويلةسكتةهنايسكتكانولو.رأيتكمافيدالمختلفالحديثهذا

أهملهونقلهمبهمعرفتهمولكان،الصحابةعلىذلكخفيلماالفاتحةقراءةالمأموم

".الاستفتاحسكتةمن
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تارةً،يطيلهاوكانغيرها،سورةفيأخذالفاتحةقراءةمنفرغفاذا

غالبًا.فيهاويتوسَّط،غيرهأوسفرمنلعارضويخفِّفها)1(

بسورةوصلَّاها)3(،مائةإلىآيةًستينبنحوالفجرفييقرأ)2(وكان

وصلَّاها.!)6(ألثمضسُ!رَّتميوإِذَابوصلَّاها.(()ْب)الروموصلَّاها.(4())ق

فيوكانبالمعوذتينوصلَّاهاكلتيهما)7(.الركعتينفي(زلزلت)إذاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تارة".":زيادةصفيبعده

"فيقرأ".:ص،ج

الأسلمي.برزةأبيحديثمن6(164،47)ومسلم77(1)البخاريأخرجه

جندببنسمرةحديثومن4(،)57مالكبنقطبةحديثمنمسلماخرجه

.)458(

فيوالنسائي23(1،52123،720)5873وأحمد272()5الرزاقعبدأخرجه

البزاروعندع!يو.النبيأصحابمنرجلعن(1201)"و"الكبرى9()47""المجتبى

كليتقوى،لينإسناديهماوفي.المزنيالاغرهوالصحابيأنالأستار(كشف-)477

.(943،044)2/"الصلاةصفةأصل"فيالألبانيحسنهوبهمابالاَخر،منهما

إِذَا)وًالئلِالفجرفييقرأ:بلفظحريثبنعمروحديثمن(4)56مسلمأخرجه

.!عَئ!عَسَ

اللّهعبدبنمعاذحديثمن93(0)2/البيهقيطريقهومن81()6داودأبوأخرجه

384(:)3/""المجموعفيالنوويقال.!ي!النبيعنجهينةمنرجلعنالجهني

ويشهد(.435)2/"الصلاةصفة"أصلفيالألبانيصححةوالحديث."صحيحإسناده"

فيالمؤلفقرَّروقد(،04)""المراسيلفيداودأبوأخرجه،المسيببنسعيدمرسلله

المسيببنسعيدمراسيلأن385(384-3/،603/2104،/1)"السنن"تهذيب

منمواضعفيحولهالكلامبسطوقدسعيد؛مرسلقبِلقدالمرسليقبللمومن،حجة

.(3864،47،)ص"التحصيل"جامعوانظر:."السنن"تهذيب
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وهارونموسىذكربلغضىالمؤمنينسوزةفاستفتحوصلَّاها(.1السفر)

)ألمبالجمعةيوميصلِّيهاوكان)2(.فركع،سَعْلةأخذتة،الأولىالركعةفي

كثيريفعلهمايفعلولم(،4)كاملتين!)هَلأَقىَوسورة)3(،السجدة(تنزيل

وحدهاالسجدةقراءةأو(هذه)هوبعضهذهبعضقراءةمناليومالناسمن

السنة.خلافوهو،الركعتينفي

فجهلٌبسجدةفُضِّلت)6(الجمعةصبحَأنَّالجهالمنكثيريظنهماوأما

وإنما.الظنهذالأجلالسجدةسورةقراءةالأئمةبعضكرهولهذا،عظيمٌ

والمعاد،المبدأذكرمنعليهاشتملتالماالسورتينهاتينيقرأع!ي!النبيكان

الجمعة.يومويكونكانمماوذلكوالنار؛الجنةودخول،آدموخلق

بحوادثللامةتذكيرًااليومذلكفيويكونكانمافجرهافييقرأ)7(وكان

()ق)8(بسورةوالجمعةكالأعيادالعظامالمجامعفييقرأكانكما،اليومهذا

،201)6"الكبرىو"59(2)""المجتبىفيوالنسائي(6241)داودأبوأخرجه(1)

567(،/1)والحاكم()1818حبانابنصححهعامر،بنعقبةحديثمن078(2

81(.4)مسلمفيوأصله

.(54)5مسلمأخرجة2()

".السجدة"الم:ج)3(

آدئَهُ!عكَئهُ،رَهريرةأبيحديثمن88(0)ومسلم(1،986801)البخاريأخرجة(4)

آ!دئَةُعَت!ا.رَعباسابنحديثمن)987(أيضًاومسلم

مب.ك،منساقطهذه""وبعض)5(

".الجمعة"إليةالمضافإلىالضميرأعاد،النسخفيكذا)6(

"."فكان:مب،م)7(

"."سورة:ن،مب،ق،م)8(
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.(شيةلغااو)(سبِّحو)(قتربتاو)

فصل

صلاة"كانتسعيد:أبوقالحتىأحيانًا،قراءتهايطيلفكانالظهرواما

فيتوضَّا،أهلهيأنيثم،حاجتهفيقضي،البقيعإلىالذاهبفيذهب،تقامالظهر

.(1)مسلمرواه.يطيلها"مما=الأولىالركعةفي!ي!النبيُّويدرك

اسم)سبحبوتارةً()2(،تنزيل)المسورةبقدرتارةًفيهايقرأوكان

ذاتبِ)السماءوتارةً()4(،يغشىإذا)والليلونحو()3(،الأعلىربك

.(5()لطارقواو)السماء(البروج

إذاوبقدرها،طالتإذاالظهرقراءةمنالنصففعلىالعصر،وامط

)6(.قصرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)454(.برقم

.الخدريسعيدأبيحديثمن(524)مسلمأخرجه

حصينبنعمرانحديثومن(،046)سمرةبنجابرحديثمنمسلمأخرجة

.)893(

.سمرةبنجابرحديثمن(4)95مسلمأخرجه

(08)5داودوأبو(1)85"القراءة"جزءفيوالبخاري2(8290)أحمدأخرجة

(01،89511)53""الكبرىوفي()979""المجتبىفيوالنسائي3(0)7والترمذي

عنة.حرببنسماكعنسلمةبنحمادطريقمن،سمرةبنجابرحديثمن

بهذامسلماحتجوقد(،)1827حبانابنوصححهالترمذيحسنهوالحديث

السابقين.الحديثينفيسلفكماعمومًاجابرعنوبسماك(،1182)الإسناد

سمرةبنوجابر(524)الخدريسعيدأبيحديثمنمسلمأخرجةماانظر
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مرَّةًصلَّاهافانه،اليومالناسعملخلاففيهامديهفكان،المغربوأما

ومغببالطور)3(،ومرَّةً)2(،الركعتينفي(1فرَّقها)(ب)الأعراف

قرأأنه!شيمالنبيعنروي)6((:البر)هعبدبنعمرأبوقال()4(.)المرسلات

ب)حمفيهاقرأوأنه()7(،ب)الصافاتفيهاقرأوأنه(،ب)المصالمغربفي

.صمنساقطفرَّقها""(1)

غيرمن"الطوليينبطولى":بلفظ،ثابتبنزيدحديثمن764()البخاريأخرجه)2(

:(01)63"الكبرىو")989("المجتبى"فيالنسائيروايةفيووقع.لهتفسير

فياختلفوقد."الأعراف"8(:1)2داودأبيروايةوفي("،)المصالطوليينبأطول"

فيالنسائيروايةفيكماالزبيربنعروةتفسيرمنأنهوالصحيح،تفسيرهقائل

3).229/)والبيهقي(4601)"الكبرىو"(099)"لمجتبىا"

مطعم.بنجبيرحديثمن)463(ومسلم)765(البخاريأخرجه)3(

بنتالفضلأمأمهعنعباسابنحديثمن(624)ومسلم)763(البخاريأخرجه(4)

.لحارثا

.(641-9/541)التمهيد""في(5)

غيرها.منأثبتكما"التمهيد"وفي."يروى":ك)6(

أدلةمن(186)2/"البخاريصحيحشرح"فيبطالابنُالبرّعبدابنِقبلذلكذكر)7(

82()8/التمهيد""فيالبرعبدابنذكرهوكذا.وقتينللمغرببأنالقائلين

كان:قالعمرابنعن8(/1)9التمهيد""فيوأخرج2(.1/9)و"الاستذكار"

هذافيبعضهمزاد:قالثم.بالصافاتويؤمّنابالتخفيفيأمرنا"شًمماللّهرسول

فيكماالشافعيأخرجهوالحديث."المغرب"في:قيلوقد،"الصبح"في:الحديث

)826(""المجتبىفيوالنسائي6471(،)6947وأحمد()9588"السنن"معرفة

خزيمةابنصححهعمر،بنادلّهعبدحديثمن(0،913681)2"و"الكبرى

حبانوابن"الصبحفي"(:4)989أحمدعندووقع(.)1817حبانوابن(061)6

عند-وقعوكذلك،الواسطيهارونبنيزيدروايةمنكلاهماالفجر"في"(:)1817
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فيهاقرأوأنه()2(،الأعلىربكاسمب)سبحفيهاقرأوأنه(،1()الدخان

فيهاقرأوأنه(،4()ب)المعوذتينفيهاقرأوأنه()3(،والزيتونب)التين

آثاركلُّهاوهي:قال(.المفصَّل)هبقصارفيهايقرأكانوأنه(،ب)المرسلات

)1(

)2(

)3(

.المغربفيبأنهالقولعلىأقفولم."الصبح"في(:291)5الطيالسي

بناللّّهعبدحديثمن(01)62"و"الكبرى)889(""المجتبىفيالنسائيأخرجة

الدخانقرأعباسابنأن)3616(شيبةأبيابنأخرجوقدمرسلًا.مسعودبنعتبة

.المغربفي

بناللّهعبدحديثمن(188)2/الزوائد""مجمعفيكماالكبير""فيالطبرانيأخرجه

وأعلّاه(،1/164)الأفكار""نتائجفيالحافظإليهعزاهوكذا،المطلبعبدبنالحارث

.المغربفيبقراءتهاع!يمأمرهوردقدأنهالحافظذكرثمنصير.بنحجاجبضعف

جابرحديثمن(51)80"و"الكبرى)849(""المجتبىفيالنسائيعندهو:قلت

فيالقصةأنوالصحيح.بالناسالصلاةتطويلهفيجبلبنمعاذ!ممّالنبيعِتابفي

("."الصحيحينفيوهي،سيأتيكماالمغربلاالعشاءصلاة

وأحمد362()8شيبةأبيوابن7()43والحميدي76()9الطيالسيأخرجة

الألبانيوالشيخالعشاء.صلاةفيكانأنهوالمشهورالبراء.حديثمن()18528

-2475/)"الصلاةصفة"أصلانظر:،ودرايةروايةالروايتينبينالتوفيقحاول

.)476

فيالمقرئوابن3(70)3/كرزبنادلّّهعبدترجمةفي"الضعفاء"فيالعقيليأخرجه)4(

وقالمرفوعًا،عمربنالدّهعبدعننافععنكرزابنطريقمن54()4""معجمه

".عليهيُتابَع"ولا:العقيلي

،01)56"و"الكبرى(839،)829""المجتبىفيوالنسائي997(1)أحمدأخرجه)5(

.()1837حبانوابن52(0)خزيمةابنصححه.هريرةأبيحديثمن(5701

والبيهقي)8926(الرزاقعبدطريقهومن-2(0)9مالكأخرجهمالهويشهد

المفصل.قصارمنبسورةالمغربفيصلَّىبكرأباأن-193()2/
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.(1)انتهى.مشهورةصحاح

بنمروانفعلفهودائمًا،المفصَّلقصارقراءةعلىفيهاالمداومةوأما

المغربفيتقرألكماله)2(:وقال،ثابتبنزيدعليهأنكرولهذا.الحكم

الطُّولَيَيْن.بطولىالمغربفييقرأ!شي!اللّّهرسولرأيتُوقد؟المفصَّلبقصار

صحيححديثوهذا(.)الأعراف:قال؟)3(الطوليينطولىوما:قلتُ:قال

صلاةفيقرأ!صالنبيُّأنعائشةعن()هالنسائيوذكر)4(.""السننأهلرواه

الآيةعلىفيهافالمحافظة)6(.ركعتينفيفرَّقها()الأعرافسورةالمغرب

فعلمنوهو،السنةخلآفالمفصَّل)7(قصارمنوالسورةالقصيرة

الحكم.بنمروان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.نمب،ق،من""انتهى

.م،قمنساقطله""

النظر.لانتقالكمنساقط"الطوليين...قلت:"قال

23(.)صهسبقكما76(4)البخاريأيضًاأخرجه

الشاميين""مسندفيالطبرانيوأخرجه(،601)5"و"الكبرى9(19)""المجتبىفي

عنها.أبيهعنعروةبنهشامطريقمن،عائشةحديثمن293()2/والبيهقي)3362(

حاتمأبيابنسأل؛كذلكوهو."معلول"وهو(:486)2/""التلخيصفيحجرابنقال

"العلل""،مرسل!شًم!،النبيعنأبيهعنهوإنماخطأ،"هذا:فقالعائشةحديثعنأباه

الحديث:هذاذكرعقب34(0)3/"السنن"معرفةفيالبيهقيقالوكذلك(.484)

الحديثوهو"ثابتبنزيدعن،مروانعن،عروةعن،مليكةأبيابنرواية"والصحيح

للترمذيالكبير"العلل"انظر:،الحديثهذافيعروةبنهشامعلىاختلفوقد.السابق

.(4411)للدارقطني"العللو"77(6،7)ص

."الركعتين":مب،ك

"هو".:زيادةجفيبعده
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لمعاذووقَّت(.1()والزيتونب)التينفيها!فقرأالاَخرة،عشاءوأما

يغشى(إذاو)الليلالاعلئ(ربكاسمو)سبحوضحاها()2()الشمسفيها

بنيإلىذهبثم،معهصلَّىمابعد(ب)البقرةفيهاقراءتهعليهوأنكرونحوها،

وقرأ،ادلّهشاءماالليلمنمضىمابعدبهمفأعادهاعوف،بنعمرو

بهذهالنقَّارونفتعلَّق)3(.معاذ؟"ياأنت"أفتَّان:لهقالفلهذا(،)البقرة

بعدها!ماولاقبلهاماإلىيلتفتواولم،الكلمة

()5(و)المنافقين()الجمعة()4بسورتيفيهايقرأفكان،الجمعةوأما

)9(قراءةعلىالاقتصاروأما()8(.و)الغاشية()سبِّحوسورني)7()6(كاملتين

وهو،قطُّيفعلهفلمآخرهاإلى!ءَامَواْألّذَيفَ)دأيَّهُامنالسورتينأواخر

عليه.يحافظكانالذيلهديهمخالف

،(01)كاملتين()اقتربتو()قبسورنييقرأكانفتارةًالأعياد،قراءةوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.عازببنالبراءحديثمن(464)ومسلم)767(البخاريأخرجه

.""بالشمس:ع

اللّة.عبدبنجابرحديثمن()465ومسلم7(0)5البخاريأخرجه

لما.بسورة":م،قوفي.""سورني:ك

."فقونلمناا":ك

.عباسابنحديثمن)987(مسلمأخرجه

."وسورة":ك

فييقرأع!يراللّّهرسول"كان:وفيهبشير،بنالنعمانحديثمن)878(مسلمأخرجه

."...الجمعةوفيالعيدين

.كمنساقط""قراءةلفظ

98(.1)مسلمأخرجه
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2(.())الغاشيةو)سبِّح((1بسورني)وتارةً

ولهذاشيء.ينسخهلماللّّه،لقيأنإلىعليةاستمرَّالذيالهَدْيهووهذا

الفجرفياللَّةُ!ككَتهُرَالصدِّيقبكرأبوفقرأ.بعدهمنالراشدونخلفاوهبهأخذ

)المقر-")3( خليفةيافقالوا:،الشمسطلوعمنقريمًامنهاسلمحتى5(ره سور.

وكان4(.إ)غافلينتجدنالمطلعَتْلو:فقال.تطلعالشمسكادت،اللّهرسول

)بنيووب)رد()7(،()6(و)النحلرب)يوسف()5(فيهايقرأالدَّهُ!كلَئهُرَعمر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."بسورة":مب،ك

السابق.بشيربنالنعمانحديثفيوهو

."بسورة":ن،مب،م،ق

البيهقيطريقهومن-(الأم-962)8/"مالكاختلاف"فيالشافعيأخرجه

وحرب35(6)5شيبةأبيوابن27(11،2721)الرزاقوعبد-938(2/)

(71)3/""الأوسطفيالمنذروابن(فريانآلط-137)ص""مسائلهفيالكرماني

عمر.هوبكرلأبيوالقائل،صحيحينباسنادينأنسحديثمن

عن(الأم-566)8/"مالك"اختلاففيالشافعيطريقهومن2(1)9مالكأخرجة

بيوسفالفجرفيقرأعمرأنربيعةبنعامربنادلّهعبدعنأبيهعنعروةبنهشام

-991)ص"التمييز"انظر:،مسلمٌمالكإسنادعلىيملَّمقد.بطيئةقراءةوالحج

ابنهبرواية"العلل"فيوأحمد35()68شيبةأبيابنوأخرجه.عليةوالتعليق2(10

يوسفسورةذكروفيهبه،عامربنادلّهعبدعنهشامطريقمن)3736(ادلّّهعبد

صحيح.فالأثركلوعلى.فقط

وسجدالفجرفيإسرائيلوبنيبالنحلقرأعمرأن(244)5شبيةأبيابنأخرج

عمر.يدركلمادلّهعبدبنبكرإذمنقطجإسنادهجميعًا.فيهما

علىوهودبيوسفأوويوسفبالكهفقرأعمرأن271(0)الرزاقعبدأخرج

-""مسائلهفيالكرمانيوحرب)3566(شيبةأبيابنوأخرج.الراويمنشك
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علىيخفلممنسوخًاع!ي!تطويلهكانولوالسورمنونحوها()1(إسرائيل

النقارون.عليهويطلعخلفائه

نأسَمُرةبنجابرعن)2(""صحيحهفيمسلمرواهالذيالحديثوأما

بعدُصلاتهوكانتالمجيد(والقرآنب)قاف)3(الفجرفييقرأ))كان!النبي

الفجرقراءةيطيلكانأنهأيالفجر،بعدأي"بعدُ":بقولهفالمراد،تخفيفًا"

وقدالفضلأمِّقولذلكعلىويدلتخفيفًا.بعدهاوصلاتهغيرها،منأكثر

أذكرتَني)4(لقدبُنيُّ،"يا:فقالت()والمرسلاتيقرأعباسابنَسمعتْ

فيبهايقرأع!ادلّهرسولمنسمعتُمالاَخرُإنَّها.السورةهذهبقراءتك

الأمر.آخرفيفهذا(.)ْ"المغرب

إلية،مضافةهيماحُذِفقدغايةبعدُ"صلاته"وكانت:قولهفإنوأيضًا

،السياقيقتضيهماإضمارويتركُ)6(،السياقعليةيدلُّلاماإضمارُيجوزفلا

نأيضيلاتخفيفًا،)7(كانتالفجربعدصلاتهأنيقتضيإنماوالسياق

وبنحوه،لينإسنادهوفيونحوهما،وهودبيونسقرأأنه(فريانآلط-138)ص

فعلة.منهريرةأبيعنالإسنادبنفس)3572(شيبةأبيابنأخرج

ببنيقرأعمرأنوهببنزيدعن(1/018)"المعاني"شرحفيالطحاويأخرج(1)

صحيح.وإسناده،الصبحفيوالكهفإسرائيل

.(4)58برقم2()

مرحبا(.نشرة-1/184)"السنن"تهذيبفيومثله،النسخجميعفيوردكذا)3(

."ذكرتني":ن،مب،م،ق،ك(4)

الفضل.أمأمةعنعباسابنحديثمن(462)ومسلم)763(البخاريأخرجه(5)

.""وترك:،ع،جصعداما)6(

".كان":ك)7(
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ولو،اللفظعليهيدللاماهذاتخفيفًا)1(.كانتاليومذلكبعدكلَّهاصلاته

بالمنسوخفيتمسَّكون،الراشدينخلفائهعلىيخفَلمالمرادهوكان

الناسخ.ويدَعُون

رسول"كان:أنسوقول)2(،"فَلْيخفِّفْالناسَأمَّ))امّجم:!ي!قولهوأما

ماإلىيرجعنِسْبيٌّأمرفالتخفيف)3(،"تمامٍفيصلاةًالناسأخفَّ!صادلّّه

يكنلم!مفإنه،المأمومينشهوةإلىلا،عليهوواظبء!ي!النبيفعله

الحاجة،وذاوالضعيفالكبيرورائهمنأنعَلِموقد.يخالفهثمبأمرٍيأمرهم

أظولصلاتهتكونأنيمكنكانفانه.بهأمرالذيالتخفيفهوفعلهفالذي

وهديهمنها.أظولالىنالنمسةخفيفةفهى،مضاعفةلأضعاف)4(و".
ء...يلكمر

عليهويدل.المتنازعونفيهتنازعماكلِّفيالحاكمهوعليهيواظبكانالذي

يأمرنا!ي!ادلّهرسول"كان:قالعمرابنعنوغيره()ْالنسائيرواهما

الذيالتخفيفمنب)الصَّافَّات(فالقراءة.ب)الصَّافَّات("ويؤمُّنا،بالتخفيف

أعلم.واللّه.بهيأمركان

السنن"تهذيبو"03(031-0)ص"الصلاةكتاب"فيالكلامهذانحووانظر(1)

(1/.)232

وهو،البدريمسعودأبيحديثمن(4)53""مسندهفيالحميدياللفظبهذاأخرجه2()

من(4)67ومسلم7(0)3البخاريأيضًاأخرجهوبنحوه.بنحوه9(0)البخاريفي

ادلَّةُ!عكَئهُ.رَهريرةأبيدن

7(.0)8البخاريأخرجهوبنحوه(،64)9مسلمأخرجه)3(

.""ذلك:ن،مب،م،ق(4)

23(.)صهتخريجهسبقوقد(209،36811)"الكبرىو"82()6"المجتبى"في5()
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ضل

الجمعةفيإلابها،إلايقرألابعينهاسورةًالصلواتفييعينلا!وكان

بنعمروحديثمن(1داود)أبوذكرفقدالصلواتسائرفيوأما.والعيدين

إلاكبيرةولاصغيرةسورةالمفصَّلمنما:قالأنهجدِّهعنأبيهعنشعيب

المكتوبة.الصلاةفيبهاالناسَيؤمُّ"!اللّّهرسولَسمعتُقد

قرأوربما،ركعتينفيقرأهاوربما.كاملةًالسورةقراءةهديهمنوكان

قراءةوأما.عنهيُحفَظفلموأوساطهاالسورأواخرقراءةوأما.السورةأول

عنه.يُحفَظفلمالفرضفيوأما،النافلةفييفعلهفكان،ركعةفيالسورتين

لمجييهاتلّّهرسولكانالتيالنظالرلأعرفإنيمسعود:ابنحديثوأما

ركعة،في))النجمو()الرحمن،ركعةفيالسورتين:بينهنيقرُن)2(

)إذاو،ركعةفي(و)الذارياتو)الطور(،ركعةفي()3(و)الحاقة(و)اقتربت

هلمحلُّه،يعيَّنلمفعلٍحكايةُفهذا،الحديث..)4(.ركعةفيو)ن((وقعت

عنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن388(،)2/البيهقيوأخرجه81(،)4برقم(1)

الطبرانيعندشاهدوله.إسحاقبنمحمدعنعنةفيهأنسعحسنإسنادهجده،

غيرعنروىوقدعياشبنإسماعيلفيهعمر،بناددّهعبدحديثمن365()12/

بلديِّه.

سهوًا.""كانتكرَّرت"،يقرن"كان:م،ق2()

.مفيطويلخرموقعهنامن)3(

به،مسعودابنعنوائلأبيعنطرقمن)822(ومسلم)775(البخاويأخرجه(4)

صحيحباسناد()6913داودأبيعندمفسرًاهكذاجاءوقدبعضها.ذكرمعمجملًا

(والنازعات،سائل"و)لسأل:وتتمته،بهمسعودابنعنكليهماوالأسودعلقمةعن

و)هل-،ركعةفي(والمزملو)المدثر،،ركعةفي)وعبس،للمطففينو)ويل،ركعةفي



محتمل.وهو؟النفلفيأم)1(الفرضفيكان

أبوذكروقد.يفعلهكانفقلمَّامعًاركعتينفيواحدةسورةقراءةوأما

زلزلت()اذاالصبحفييقرأ!يماللّهرسولسمعأنهجهينةمنرجلعن2(داود)

عمدًا.ذلكقرأأم!يوّاللّّهزسولأنسيأدريفلا:قالكلتيهما،الركعتينفي

فصل

.صلاةكلِّومن،الصبحصلاةمنالثانيةعلىالأولىالركعةيطيلوكان

.قدمٍوقعَيسمعلاحتىيطيلهاكانوربما

قرآنلأنوهذا)3(.الصلواتسائرمنأكثرالصبحصلاةيطيلوكان

الليلملائكة)4(تشهده:وقيل،وملائكتهاللّّهيشهده:قيلمشهود.الفجر

انقضاءإلىيدومهلالإلهيالنزولأنعلىمبنيَّانوالقولانوالنهار)5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ركعة،في)والمرسلات،يتساءلونو)عم،ركعةفي(القيامةبيومأقسمولا،أتى

".ركعةفي(كورتالشمسوإذا،و)الدخان

أو".":ك

232(.)صتخريجهسبقوقد8(،1)6برقم

والراوي،أوفىأبيبنالدّهعبدحديثمن8(0)2داودوأبو(4191)6أحمدأخرجه

طرفةهوالمبهمالرجلأنفيهآخرطريقمن66(2/)البيهقيوأخرجه.مبهمعنه

والحماني،ضعيف،الحميسيإسحاقأبوأيضًاوفيه،مجهولهذاوطرفة.الحضرمي

فيالألبانيضعفهوالحديث.الحديثبسرقةمتهمحافظ،الرحمنعبدبنيحتىوهو

3(.313-1/21)"الأمداود-أبيضعيف"فيفيهالقولوفصل5()13"الإرواء"

."يشهده":،عك

"التوحيد"فيخزيمةوابن34(/1)5"البيان"جامعفيالطبريأخرجهفقدالأولأما

الحديث.منكرمحمد،بنزيادةإسنادهوفيالدرداء،أبيحديثمن927(/1)
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وهذا)1(.هذافيهوردوقدالفجر؟طلوعإلىأوالصبحصلاة

نقصتهعماعوضًاتطويلُهاجُعِلركعاتهاعددُ)2(نقصتلمافإنهاوأيضًا

العدد.من

.مستريحونوالناس،النومعقيبتكونفإنهاوأيضًا

الدنيا.وأسبابالمعاش)3(أشغالفيبعدُيأخذوالمفإنهموأيضًا

لفراغهالقلبَ،واللسانُالسمعُفيهيواطئوقتٍفيتكونفإنهاوأيضًا

ويتدبَّره.القرآنفيفهممنة)4(،الأشغالتمكُّنوعدم

)1(

)2(

)3(

)4(

.هريرةأبيحديثمن6(4)9ومسلم)648(البخاريأخرجهفقدالثانيوأما

"يتعاقبون:بلفظهريرةأبيحديثمن632()ومسلم(55)5البخازيأيضًاوأخرج

العصر".وصلاةالفجرصلاةفيويجتمعونبالنهار،وملائكةبالليلملائكةفيكم

أبيحديثمن)758(ومسلم(411)5البخارياخرجهفقدالفجرطلوعإلىأما

بلفظ:فقط،(916،017)758/مسلمعندالفجرطلوعوذِكْر.عنهطرقمن،هريرة

."الصبح"ينفجرالفجر"،"يضيء

أحدمنشكبزيادةهذاهريرةأبيحديثطرقبعضفيوردفقدالصبحصلاةإلىوأما

بنوهناد(44501)أحمدأخرجه.("الصبحصلاةمنالقارئينصرفأو":الرواة

فيخزيمةوابن3(41/91)والبزار(151)9والدارمي88(4)الزهد""فيالسري

(كمالبننشأتنشرة-1،91)8""النزولفيوالدارقطني2(1/67،268)التوحيد""

هوعمروبنومحمد.هريرةأبيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدعنطرقمنكلهم

عليه.يتابعلمإذأوهامهمنهذاولعل،أوهاملهصدوق،علقمةابن

فاعتبر،الركعاتأجلمنالفعلأنَّثوغيرها،الهنديةوالطبعةالأصولجميعفيكذا

إليه.المضاففيه

تصحيف."،"استقبال:المطبوعةالنسخوفي"."اشتغال:ص

تصحيف.("،"فية:ن،مب،قوفي.""الاشتغال!:ص



بهاالاهتماممنفضلًافأعطيت،وأولهالعملأساسفإنهاوأيضًا

وتطويلها.

ومقاصدهاالشريعةأسرارإلىالتفاتلهمَنيعرفهاإنماأسرارٌوهذه

1(.)المستعانوادلّّهوحِكَمها.

فصل

رفِعثمنفَسُه)3(،إليةيترادّماقدرَ)2(سكَتالقراءةمنفرغإذاوكان

ووترعليهما،كالقابضركبتيهعلىكفَّيهووضعراكعًا،وكبَّر،تقدَّمكمايديه

ولمرأسهينصِبْفلم،واعتدل،ومدَّهظهرَهوبسَط،جنبيةعنفنحَّاهمايديه

له.معادلًاظهرهحيالَيجعلهبليخفِضه،

مقتصرًاأوذلكمعيقولوتارةً)4(."العظيمربي"سبحان:يقولوكان

)5(."لياغفراللهم،وبحمدكربَّنااللهم"سبحانك:عليه

وأما)6(.كذلكوسجوده،تسبيحاتعشرمقدارالمعتادركوعهوكان

قيامه،فكان!رو!،النبيخلفالصلاة"رمَقتُ:عازببنالبراءحديث

منقريبًا=السجدتينبينمافجلسته،فسجدته،فاعتداله،فركوعة

".أعلم"واللّه:ج(1)

بقدر".":ك2()

23(.1)صتخريجهتقدم)3(

.اليمانبنحذيفةحديثمن)772(مسلمأخرجه)4(

ا!دلَّةُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(484)ومسلم97(4)البخاريأخرجه)5(

الآتي.انسحديثفيالعزيزعبدبنعمرصلاةمنجبيربنسعيدحزرهماهذا)6(
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وبسجد،قيامهبقدريركعكانأنهبعضُهممنهفهمقدفهذا)1(،السَّواء"

كذلك.ويعتدل،بقدره

ونحوها،ايةبالمائةالصبحفييقرأكانع!يوّلأنهشيء،الفهمهذاوفي

ومعلوم(،و)المرسلاتو)الطور(()الأعرافبالمغربفيقرأأنهتقدَّموقد

الذيأنسحديثعليهويدل.القراءةهذهبقدريكنلموسجودهركوعهأن

أشبهَ!سًي!ادلّّهرسولبعدأحدوراءصلَّيتُما:قالأنه)2(""السننأهلرواه

فحزَرنا:قالالعزيز.عبدبنعمر:يعني.الفتىهذامن!يمادلّّهبرسولصلاةً

قولمعهذا.تسبيحاتعشرسجودهوفي،تسبيحاتعشرركوعهفي

صلاتهأن-أعلمواللّّه-البراءفمراد.(ب)الصافاتيؤمُّهمكانإنهأنس)3(:

خفَّفوإذاوالسجود،الركوعأطالالقيامأطالىإذافكان،معتدلةًكانتع!يط

،القيامبقدروالسجودالركوعيجعلوتارةًوالسجود.الركوعخفَّفالقيام

ذلكمنقريبًاأيضًاوفعَله،وحدهالليلصلاةفيأحيانًاذلكيفعلكانولكن

وتناسبها.الصلاةتعديل!لمجطالغالبوهديهُ.الكسوفصلاةفي

)4(،"والروحالملائكةربُّقدُّوسق"سُبّوح:ركوعهفيأيضًايقولوكان

.(147)ومسلم297()البخاريأخرجة(1)

وأخرجه72(،)5"و"الكبرى(1)135""المجتبىفيوالنسائي)888(داودأبو2()

بنوهبوفيه.وغيرهم3(1/80)الكبير""التاريخفيوالبخاري(11266)أحمد

"الأمداود-ابي"ضعيففيالألبانيضعفهوالحديث.الحالمجهول،مانوس

(1/4.)34

سبقكماعمرلابنوالحديثوهْم،وهو،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)3(

قريبًا.

آ!دلَّةُعَتهَا.رَعائشةحديثمن()487مسلمأخرجه(4)
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سمعيلكخشَع.أسلمتُولكآمنتُ،وبكركعتُ،لك"اللهمَّ:يقولوتارةً

اللتر.تففيعنهحُفظإذماوهذا(،1)"وعصبيوعظميومخِّيوبصري

ويرفع)2)،"حمدهلمناللّه"سمعقائلًا:ذلكبعدرأسهيرفعكانثم

ثلاثينمننحوٌالثلاثةالمواطنهذهفيعنهاليدينرفعَوروى.تقدَّمكمايديه

بل،البتةذلكخلافعنهيثبتولم.العشرةروايتهاعلىواتفقنفسًا)3(،

لا"ثمالبراء)4(:حديثعنهيصحولمالدنيا.فارقأنإلىهديهذلككان

يقدَّممماالرفعَ)6(مسعودابنتركُوليس(.يزيد)ةزيادةمنهيبليعود"،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

طالب.أبيبنعليحديثمن771()مسلمأخرجه

اكأيلَّهُعَئ!.رَوعائشةعمربناللّّهوعبدهريرةأبيحديثمن""الصحيحينفيوهو

منأكمرفيهعدّوقد"(،الصلاةفياليدين"رفع:المسألةهذهفيجليلكتابللمؤلف

وقدبأسانيدها.كلهاوسردها8(7-)صالكتاببدايةفيالصحابةمننفسًاثلاثين

كتابهأولفيطالبأبيبنعليعنروىمابعدنفسًا17عدّإذالبخاريإليهسبق

".اليدينرفع"جزء:الحافل

(0961)يعلىوأبو74()9داودوأبو84()ص"اليدين"رفعفيالبخاريأخرجه

".بصحيحليسالحديث"هذا752(:)عقبداودأبوقال(.211)9والدارقطني

.(05-43)صللمؤلف"اليدين"رفعوانطر:

والصواب.الرسالةطبعةوتابعته،السابقةللطبعاتخلافًازياد""بن:بعدهالفقيزاد

زياد.أبيبنيزيدأنه

فيوالنسائي2()57والترمذي75(71،)48داودوأبو368(1)أحمدأخرجه

أبوقال.وغيرهم78()2/والبيهقي(74011،)9"و"الكبرى(01)58""المجتبى

اليدين""رفعوانظر:."اللفظهذاعلىبصحيحهو"وليس)748(:عقبداود

"ولم:قالأنهالمباركابنعن2()56عقبالترمذيونقل56(.-05)صللمؤلف

مرة".أولفيإلايرفعلم!يرِوالنبيأنمسعودابنحديثيثبت
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ليس1(أشياء)الصلاةفيمسعودابنفعلمنتُرِكفقد.المعلومهديهعلى

فيوالافتراش،التطبيقُ:فعلهمنفتُرِك،للرفعمدانيًاولامقاربًامعارضُها

عليهما)2(،التقدُّمدونوسطهمافيالاثنينبينإمامًاووقوفهالسجود،

الأمراء.تأخيرلأجلإقامهَولاأذانبغيربأصحابهالبيتفيالفرضَوصلاته

وصحَّةًكثرةًالرفعفيالتيالأحاديثمنذلكخلاففيالأحاديثوأين

التوفيق.وباللّهوعملًا؟وصراحةً

"لا:ويقول،السجدتينوبين،الركوعمنرفعإذاصلبهيقيمدائمًاوكان

ابنذكره.والسجود")3(الركوعفيصلبَةفيهاالرجليقيملاصلا!تجزئ

"صحيحه")4(.فيخزيمة

لك"ربَّنا:قالوربما)5(،الحمد"ولك"ربَّنا:قالقائمًااستوىإذاوكان

".الصلاةفي"أشياء:ك،ج(1)

فيهافان،ن،مب،قفيإلاقبلمن""وسطهموكذا"،"عليهم:النسخجميعفي)2(

"وسطهما".

النظر.لانتقالكمنساقطة"الركوع...السجدتين"وبينالعبارة)3(

أحمدوأخرجه.البدريمسعودأبيحديثمن666(،195،295)برقم(4)

،01)27""المجتبىفيوالنسائي2(56)والترمذي8(55)داودوأبو(071)73

وابنالترمذيصححة87(.0)ماجةوابن(71011،)30("و"الكبرى(1111

والبيهقي(5131)""السننفيوالدارقطني(2918،3918)حبانوابنخزيمة

بلفظ:شيبانبنعليحديثمنأيضًا667(،)395خزيمةابنوأخرجه88(.)2/

()79162وأحمد7492()شيبةأبيابنوكذلك."،..صلبهيقيملالمنصلاة"لا

خزيمة.ابنصححه(،501)3/والبيهقي871()ماجةوابن

اكأيلَّهُعَن!.رَوعائشةعمربناللّهوعبدوأنسهريرةأنيحديثمنعليهمتفق(5)
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وأما.كلُّهذلكعنهصحَّ)3(،الحمد"لكربَّنا"اللهمَّقال)2(:وربما1(،الحمد")

يصحَّ)4(.فلمالواو"و"""اللهمَّبينالجمع

أنهعنهفصحَّوالسجود.الركوعبقدرالركنهذاإطالةهديهمنوكان

مِلْءَالحمد،لكربَّنااللهمَّ،حمدهلمناللّه"سمعفيه)6(:يقولكان)5(

والمجد،الثناءأهلَبعد،شيءمنشئتَماوملءَ،الأرضوملءَالسماوات

منعتَ،لمامعطيولاأعطيتَ،لمامانعلاعبد.لكوكلُّناالعبد،قالماأحَقُّ

)7(.الجَدُّ"منكالجَدِّذاينفعولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)733(.وأنس72(2)هريرةأبيحديثمنالبخارياخرجه

أيضًا.النظرلانتقالكمنساقطةقال"..الحمد.لك"ربَّناالعبارة

اددَّهُ!كلَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(04)9ومسلم3228()697،البخاريأخرجه

أحمدالإمامعن""مسائلةفيداودأبوروىماعلىاعتمدولعلة،ا!هدكهُ!قالكذا

سمعناما":فقالالحمد؟ولكربنااللهم:يقولأنيعجبكلا:قلت:قال5(1)ص

أبيحديثمناللفظبهذاأخرجه)597(البخاريأنعليهوذهب.شيئًا"هذافي

"الباريفتح"وانظر:22(.)5الزهريمصعبأبيروايةفيمالكوكذلك،هريرة

(/2.)283

.كمنساقط"كان"

.المطبوعمنساقط""فيه

()478عباسابنحديثومن()477الخدريسعيدأبيحديثمنمسلمأخرجه

فيوالنسائي)847(داودأبيعندوهو.فيهما"حمدهلمناددّهسمع"ذكردون

أبيحديثمنوغيره(1)843عوانةوأبي6(5)9"و"الكبرى(01)68""المجتبى

"الكبرىو"(01)66""المجتبىفيالنسائيعندعباسابنحديثومنسعيد،

وغيرهما.(4481)عوانةوأبي6()57
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والئلجبالماءخطايايَمناغسِلْني"اللهمَّ:فيهيقولكانأنهعنةوصحَّ

الدَّنَس،منالأبيضالثوبنقَّيتَكماوالخطاياالذنوبمنونقّنيوالتزد،

.(1)"والمغربالمشرقبينباعدتَكماخطايايَوبينبينيوباعِدْ

كانحتى،الحمد"لربِّيالحمد،"لربِّي:قولَفيهكررَّ)2(أنهعنهوصحَّ

.)3(ركوعهبقدر

قد:القائليقولحتىيمكُثالركوعمنرأسهرفعإذاكانأنهعنةوصحَّ

إذا!سًيمّاللّهرسولكان:أنسعن)4(مسلمفذكر.الركنلهذاإطالتهمننسي،

فيالبخاريوكذلك،أوفىأبيبنادلّهعبدحديثمن()476مسلمبنحوهأخرج(1)

(204)والنسائي(1191)8وأحمد)863(والطيالسي68(4)المفرد""الأدب

وردكانوإنالركوعبعدقالهأنهفيهوليس(.184،1848)9عوانةوأبومختصرًا

رجبلابن("الباريفتح":وانظرآخر.وجهمنفىأوأبيابنحديثفيذلك

(/5.)78

يكرر".":ك2()

275()""الشمائلفيوالترمذي87(4)داودوأبو23375()أحمدأخرجه)3(

من(7351383،،066)"و"الكبرى(01،5411)96""المجتبىفيوالنسائي

وقال،حذيفةعنعبسمنرجلعنحمزةأبيعنمرةبنعمروعنشعبةطريق

يزيد،بنطلحة-أعلمواللّه-عندناحمزة"أبو(:)1383عقب"الكبرى"فيالنسائي

حجر.وابنالنسائيوثقهيزيدبنوطلحةزفر"،بنصلةيكونأنيشبهالرجلوهذا

-428/)"الأمداود-أبي"صحيحفيالألبانيصححهوالحديث،صحيحفالإسناد

زفربنصلةعنالأحنفبنالمستوردطريقمن)772(مسلمعندوأصله03(.

".حمدهلمنادلّهسمع:قال"ثم:عندهبلالشاهدمحلفيهوليس،بهحذيفةعن

)473(.برقم4()
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ويقعديسجد،ثم.أوهَمَقد1(:)نقولحتىقام"حمدهلمناللّه"سمع:قال

أوهَمَ.قد:نقولحتىالسجدتينبين

حتىالركوعبعدالركنهذاأطالأنهالكسوفصلاةفيأيضًاعنهوصح

2(.قيامطمنقريبًاركوعهوكان،ركوعهمنقريبًاكان

بوجه.لهمعارضلاالذيالمعلومهديهفهذا

وبينوسجودهمحك!ي!اللّّهرسولركوع"كان:عازببنالبراءحديثوأما

السواء"،منقريبًاوالقعودالقيامخلاماالركوعمنرأسهرفعوإذاالسجدتين

لهمتعلَّقولا،الركنينهذينتقصيرظنَّمنبهتشبَّثفقد)3(؛البخاريرواه

.الأركانسائروبينالركنينهذينبينبالتسويةفيهمصرَّحالحديثقإنَّبه،

بينوالقعودالركوعبعدالقيامهوالمستثنىوالقعودالقيامكانفلو

نأقطعًافيتعيَّنبعضًا،بعضُهالواحدُالحديثُلناقضالسجدتين

هديهكانوهذاالتشهد.وقعودالقراءةقياموالقعودبالقيامالمراديكون

اللّّهبحمدوهذا.بيانهتقدَّمكما،الأركانسائرعلىإطالتهما:!ي!فيهما

نأادلّّهشاءمنعلىصلاتهفي!يطادلّهرسولهديمنخفيمماوهو،واضح

)4(.عليهيخفى

يأني.وفيماهنا"القائليقولحتى":كفي(1)

تطويلذكروعندهما،عائشةحديثمن9(10)ومسلم(4401)البخاريأخرجه2()

"الكبرىو"(41)79"المجتبى"فيالنسائيعندمصرَّحًاوجاء،فقطجدًّاالركنهذا

".أطولأوقيامهمتلطويلًاركوعًا)فركع(:)7918

.تقدموقد(،471)مسلموكذلك297(،)برقم)3(

2(.69-92)صه"الصلاة"كتاب:وانظر(4)
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فيأميةبنيأمراءفيهتصرَّفمماالركنينهذينوتقصيرشيخنا:قال

التأخيرأحدثواوكماالتكبير،(1)إتمامتركأحدثواكمافيها،وأحدثواالصلاة

منذلكفيورأى!،هديهيخالفمماذلكغيرأحدثواوكماالشديد،

السنة.منأنهظُنَّحتَّىرأى)2(

فصل

يرفعهماكانأنهعنهرويوقد.يديهيرفعولاساجدًا،ويخِرُّيكبِّركانثم

عنة)4(يصحَّفلموهم،وهوحزم)3(.كابنالحفاظبعضوصحَّحةأيضًا،

خقضكلِّفييكبِّر"كان:قولهمنغلطالراويأنغرَّه()هوالذي.البتةذلك

ولمثقة)7(؛وهو("ورفعخفضكلِّفييديهيرفع"كان:قولهإلى")6(،ورفع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ك:"تمام".

مابعضاستحبابإلىوذهب:يعنيق،بهاانفردترأى"مَنذلكفي"ورأىالعبارة

ذلكوصار...":"الصلاة"كتابفيالمؤلفقولنحووهذا.برأيهذهبمنأحدثوه

وفي.إطالتهما("وكرهالفقهاءبعضاستحبَّهحتيشعارًا-الاعتدالينتقصير:أعني-

رُبِّي".منذلكفي"ورُبِّي:ن

235(.)3/""المحلىفي

".يصح"ولمأيضًا:وفيها،كمن"عنه"سقط

.كمنساقط""الذي

حديثمن(1)99مالكطريقمنكلاهما293()ومسلم)785(البخاريأخرجه

784()طالبأبيبنعليحديثمنالبخاريأيضًاوأخرجه.هريرةأبي

)787(.عباسبنالدّهوعبد

فىالطحاويأخرجهفيماعمر،ابنعننافععنالثقةالعمريعمربناددّهعبيدوهو

-رواهلماشاذًّانافعروايةمنالحديثهذا"وكان:وقال(5831)الآثار""مشكل
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أعلم.واللّّه.فصحَّحه،ووهمهغلطهلسببيتفطَّن

هوهذا.وأنفهجبهتهثمبعدهما،يديهثم،يديهقبلركبتيهيضعوكان

بنوائلعن،أبيهعن،كليببنعاصمعن،شريكرواهالذيالصحيح

رفعنهضوإذا،يديهقبلدنوضعسجدإذا"!ي!اللّّهرسولرأيتُحُجْر:

ذلك)2(.يخالفمافعلةفييروولم(.1)ركبتيهقبليديه

يبرُكُكمايبرُكْفلاأحدكمسجد"إذا:يرفعههريرةأبيحديثوأما

وهمفيهوقعقد-أعلمواللّّه-فالحديث)3(،"ركبتيهقبليديةوليضَعْالبعير،

)1(

)2(

)3(

انظر.ادلّه"عبيدعنهرواهمابخلافنافععنالحديثهذارويوقد،اددّهعبيد

السجود،فيذلكيفعللمأنهعمرابنحديثفيمصرَّحًاوردوقد.السابقالتخريج

93(.0)ومسلم973(736،738،)735،والبخاري(1)69مالكأخرجه

فيوالنسائي2()68والترمذي)838(داودوأبو(135)9الدارميأخرجه

ومدار882(،)ماجةوابن74(068،4)"الكبرىو"(01،4511)98"المجتبى"

والترمذيالبخاريأعلهوبةلين،فيه،النخعياددّهعبدبنشريكعلىالحديث

بنعاصمعنرويوقد(.013)7والدارقطني(4511)والنسائي(4)483والبزار

المراسيل"و"983()736،"السنن"فيداودأبوأخرجهمرسلًا،أبيهعنكليب

.المحفوظوهو:البيهقيقال(،17)3/"السننمعرفة"فيوالبيهقي49()ص

والبيهقي27(2/2)والطبراني983()736،داودأبيعندأخرىطرقللحديث

الدارقطنيعندأنسحديثمنأيضًاشاهدوله.ضعيفةولكنها99(،289/)

انظر:.مجهولإسنادهوفي9(،29/)والبيهقي337(/1)والحاكم(013)8

255(.924-)2/"التحقيقتنقيجو"726(72-4)2/الحبير"التلخيص"

عمر.ابنحديثمنوسيأتي،قالكذا

التخريج.وثمَّالمؤلفعندالحديثعلىالكلامسيأتي
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ركبتيهقبليدية(1وضع)إذافإنه؛آخرهيخالفأولهفإن،الرواةبعضمن

أصحابعلمولماأولًا.يديهيضعإنماالبعيرفإنَّالبعير،يبر!كمابرَكفقد

وضعبرَكإذافهو؛رجليةفيلا،يديهفيالبعيرزكبتا:قالواذلكالقولهذا

)2(:لوجوهفاسدوهو،المنهيُّعنههوفهذاأولًا،ركبتيه

وإذا)3(،قائمتينرجلاهوتبقىأولًايديهيضعفإنهبركإذاالبعيرأن:أحدها

نهيالذيهووهذا،الأرضعلى(4)يداهوتبقىأولًابرجليهينهضفانهنهض

إليهاالأقربالأرضعلىمنةيقعماأولفكان.خلافَهوفعَلع!ي!،النبيعنه

فالأعلى.الأعلىمنهاالأرضعنيرتفعماوأول،فالأقرب

ثمأولًا،رأسهرفعرفعوإذا.جبهتهثم،يديهثمأولًا،ركبتيةيضعفكان

التَّشبُّهعنالصلاةفينهى!وهوالبعير،فعلعكسوهذا.ركبتيهثم،يديه

وافتراشٍ،الثعلبكالتفاتوالتفاتٍالبعير،كبروكبروكٍعنفنهى،بالحيوانات

وقتَالأيديورفعِ،الغرابكنقرونَقْرٍ،الكلبكإقعاءهـاقعاءٍ،السَّبُعكافتراش

.الحيواناتلهديمخالف!المصلِّيفهديُالشُّمُس)5(.الخيلكأذنابالسلام

"،تصحيف.)1(ك:"رفع

."وجوه"من:ك2()

"!قائمةرجليه"تبقي:الأخرىالنسخوفي.الهنديةالطبعةفيوكذا،""قائمتان:ق)3(

"."يديه:ن،مب،قعداما(4)

،هريرةأبيحديثفيوردافقد،الكلبكإقعاءوالإقعاءالثعلبكالتفاتالالتفاتأما()5

"المسند("محققيتعليق:وانظر،ضعيفوالحديث81(،0)6أحمدأخرجة

أحمدأخرجهفقد،الغرابكنقروالنقرالسبعكافتراشالافتراشوأما)5975(.

تعليقوانظر:،كذلكضعيفوهوشبل،بنالرحمنعبدحديثمن(1)553

فقد-،الشمسالخيلكأذنابالسلاموقتالأيديرفعوأما.علية"المسند"محققي
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أهليعرفةولايُعقَللاكلام"يديهفيالبعير"ركبتا:قولهمأن:الثاني

الركبةاسمُيديهفياللتينعلىأُطلقوإن،الرِّجلينفيالرُّكبةوإنما)1(،اللغة

التغليب.سبيلفعلى

ماأولفإنَّالبعير،يبرُككمافليبر!:لقالقالوهكماكانلوأنه:الثالث

.يداهالبعيرمنالأرضيمسُّ

بروكٍعنع!ي!النبيِّنهيَوعَلِمالبعيربروكَتأمَّلمنأنَّالمسألةوسِرُّ

أعلم.واللّّه.الصوابهوحُجْربنوائلحديثأنَّعلِمَالبعير=كبروك

)2(،متنهالرواةبعضعلىانقلبمماهريرةأبيحديثأنلييقعوكان

عائشةحديثبعضهمعلىانقلبكما،"يديهقبلركبتيه"وليضع:ولعله

مأابنُيؤذِّنحتىواشربوافكلوا،بليليؤذِّنبلالا"إنعمر)3(:وابن

)1(

)2(

)3(

"الصحيحين"فيثبتوقد.سمرةبنجابرحديثمن(431)مسلمأخرجه

كالكلب.الصلاةفيالذراعينانبساطعنالنهيوغيرهما

نأوالحق.إشارةدونكتابنامننقلًا(21)صللفيروزابادي"السعادة"سفرفيوكذا

-02ه)صللأصمعي"الإنسانخلق"انظر:.اللغةأهلعندالمشهورهوقولهم

بنللحسن"الإنسانو"خلق355()2/للجاحظ"و"الحيوان(اللغويالكنزضمن

.(541-441)أحمد

إلىنسخةفيتحرَّف""ولعلّهكأن"،"وأصله:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده

وتحريفه.الصواببينجمعواثم،"وأصله"

فيمابعضهمفكتبيأني،وفيماهنا""حديثلفظبعدبياضصفيوكان.كفيهكذا

.ق،جفيبياضولا."هريرة"أبي:يأنيوفيما"،"صحعلامةمعأثبتكماهنابعد

:ن،مبوفي.يأتيفيما"هريرةأبيو"،فقط""عائشةهناجفيزادبعضهمأنغير

عمر".ابنحديث"
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يؤذِّنحتىواشربوافكلوا،بليليؤذِّنمكتومأمابن"[نَّ)2(:فقال(،1)"مكتوم

النارفييلقىيزالى"لا:هريرةأبيحديثبعضهمعلىانقلبوكما)3(؛"بلال

يُسكِنهمخلقًالهااللّّهفينشئالجنَّة"وأمَّا:قالأنإلىمزيد"،منهل:وتقول

أبارأيتحتى)4(.إياها"يسكنهمخلقًالهااللًّهفينشئالنار"وأما:فقالإياها"

بنمحمدحدثنا(:)هشيبةأبيابنفقال،كذلكرواهقدشيبةأبيبنبكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عمر.بناللّةعبدحديثمن(01)29ومسلم(ومواضع)622،البخاريأخرجه

(".إن"فقالموضعفي"بأن":كوفي.المطبوعمنساقطة""إن

طريقمن)3473(حبانوابن(04)6خزيمةوابن()4385يعلىأبوأخرجه

صحيح.وإسناده،عائشةعنعروةعنهشامعنالدراورديمحمدبنالعزيزعبد

،(26011/)"الذمةأهلأحكام"فيالحديثهذافيالفلبالمؤلفذكروقد

-713)3/"الموقعين"أعلام:وانظرأيضًا.الكتابهذافيأخرىمرةوسيذكره

كانوقد،القلبدعوىعلىوالردَّالروايتينبينالجمعالحافظحاولوقد318(.

.(301-201)2/"(الباري"فتحانظر:أولًا.إليهيميل

ومسلم(0485)البخاريهريرةأبيحديثمنأخرجهافقد،الصحيحةالروايةأما

الروايةواما93(.)2848/ومسلم7384()البخاريأنسحديثومن)2846(،

فيالحافظقال.هريرةأبيحديثمن74(4)9البخاريأخرجهافقدالمقلوبة

الموضعهذافيالمعروف:القابسيالحسنابو"قال(:437-436/)13""الفتح

منشيءفيأعلمولا:قال.قدمهفيهافيضعالناروأمّاخلقًا،للجنةينشئاللّهأن

نقلهمقلوبالحديثهذابأنوالقول."انتهىهذا،إلاخلقًاللنارينشيأنهالاحاديث

بدايةقبلالكتابهذاوفي(6011-24011/)"الذمةأهل"أحكامفيالمؤلف

"حاديفيفيهالقلبعلىوتكلَّم،الإسلامشيخعن"العيدينفيع!يمهديهفي"فصل

أيضًا.8(245،710/)"لأرواحا

-شرح"فيالطحاويوأخرجه-،6(045)يعلىأبوطريقهومن-27()17برقم
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))إذا!:النبيعنهريرةأبيعنجدِّه،عنسعيد،بناللّّه)1(عبدعن،فضيل

الأثرمورواه،"الفحلبروكَيبرُكْولا،يديهقبلبركبتيهفليبدأاحدكمسجد

كذلك.بكرأبيعن")2("سننهفي

ويوافقذلكيصدِّقماأيضًا!ي!النبيعنهريرةأبيعنرويوقد

حدَّثنا،عديبنيوسفحدثناداود)3(:أبيابنقالحُجْر.بنواللحديث

!ي!النبيأنهريرةأبيعنجدِّه،عنسعيد،بنالدّه)4(عبدعنفُضَيل،ابن

يديه.قبلبركبتيهبدأسجدإذاكان

)1(

)2(

)3(

)4(

نأ"إلا:وقال(2001/)والبيهقي(182)"المشكلو"شرح2(1/55)"المعاني

بنادلّهعبدبنمحمدبهيتفرديعارضةوالذي،ضعيفالمقبريسعيدبنادلّهعبد

."...أحدكميعمد:بلفظالآتيهريرةأبيحديثذكرثم،الدراورديوعنهالحسن

التالي.التخريحوانظر

اللّه"."عبيد:نمب،،قعداما

(192)2/"الباري"فتحفيوالحافظ(،491)2/""المغنيفيقدامةابنعنهذكره

لهذابأن98(2/)المعبود"عون"صاحبالانقلابعنوأجاب.إسنادهوضعف

معينوابنالقطانيحتىضعفهوفدسعيد،بناديهعبدكليهماوفي،طريقينالحديث

لضعفهمافهما":قالثم،عديوابنحاتموأبوزرعةوأبوالحاكمأحمدوأبووأحمد

الإرواء""فيالألبانيوفال،شيء"فيالمذكورالانقلابعلىالدلالةعلىليستا

جدًّا،واهوهو،المقبريسعيدابنوهو،ادلّهعبدبهتفردباطلحديث"فهو97(:2/)

)فليبدأ:يقولأنأرادأنهالمتهمبهذاالظنوأحسن...،بالكذببعضهماتهمهبل

(".يديهقبل)بركبتيه:فقالعليةفانقلب،الصحيحالحديثفيكما(ركبتيهفبلبيديه

سعيدبناللّّهعبدوفية2(،1/55)"المعاني"شرحفيالطحاويعنةأخرجه

السابق.التخريحوانظر،ضعيف،المقبري

تصحيف.اللّه"،"عبيد:ك
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عنسعد،بنمصعبحديثمن"صحيحه")1(فيخزيمةابنروىوقد

وعلى."اليدينقبلبالركبتينفأُمِرْنا،الركبتينقبلاليديننصع"كنَّا:قالأبيه

صاحبطريقةوهذه.منسوخفإنهمحفوظًاهريرةأبيحديثكانقانهذا،

:علَّتانللحديثولكن.وغيره)2(""المغني

به،يحتجُّممنوليسكُهَيل،بنسلَمةبنيحتىروايةمنأنهإحداهما:

بة.يحتجلاجدًّاالحديثمنكر:حبانابنوقال.متروكهو)3(:النسائيقال

بشيء)4(.ليس:معينابنوقال

إنماهذا،(في)ْأبيهعنسعدبنمصعبروايةمنالمحفوظأن:الثانية

علىأيدينانضَعأنفأُمِرْناهذا،نصنعكناسعد)6(:وقولُ،التطبيققصةُهو

الرّكَب.

اليديننصعكنا:قالسعيدأبيعن"وروي:""المغنيصاحبقولوأما

أبيحديثأنخزيمةابن"وادعى2(:219/)"الفتح"فيالحافظقال)628(،برقم(1)

بنيحيىبنإسماعيلبنإبراهيمأفرادمنلكنههذا،سعدبحديثمنسوخهريرة

".ضعيفانوهما،أبيهعنكهيلبنسلمة

)2(/2(491).

.نمب،ق،منساقط"هو")3(

لابن""المجروحين،الوعيدار.ط631()لان!ئي"الضعفاء":هؤلاءلأقوالانظر(4)

أيضًاوفيه277(.)3/للدوري"معينابنتاريخ"،الوعيدار.ط(211)3/حبان

نظيرُه.وكلاهما،إسماعيلبنإبراهيموحفيدهإسماعيلابنه

.ن،مبق،منساقط"في")5(

.()535مسلماخرجه)6(
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فيوهم-أعلم-واللّهفهذا،"اليدينقبلالركبتينبوضعفأُمِرنا،الركبتينقبل

فيهووإنماتقدَّم،كماالمتنفيوهمٌأيضًاوهوسعد؛عنهووإنما،الاسم

أعلم.واللّه.التطبيققصة

والترمذيالبخاريعلَّلهفقد(،1المتقدِّم)هريرةأبيحديثوأما

عليه،يتابعلاحسنبناللّهعبدبنمحمد)2(:البخاريقال.والدارقطني

نعرفهلاغريبالترمذىِ)3(:وقاللا؟أمالزنادأبيمنسمعأدريلا:وقال

بهتفرد)4(:الدارقطنيوقال.الوجههذامنإلاالزنادأبيحديثمن

الزناد.أبيعن،العلويالحسنبناللّهعبدبنمحمدعنالدراوزدي،

بنمحمدعن،نافعبناللّّهعبدحدثنا،قتيبةعن)5(النسائيذكروقد

!ي!:النبيِّعنهريرةأبيعن،الأعرجعنالزناد،أبيعنحسن،بناللّّهعبد

قال)6(يزد.ولم،"!الجمليبرُككمافيبرُكصلاله،فيأحدكم"يعمِدُ

فيوالبخاري()1327والدارمي598()5أحمدأخرجهوالحديث2(.53)صفي(1)

(1901)""المجتبىفيوالنسائي84(0)داودوأبو(1/913)الكبير""التاريخ

.(2/99)لبيهقيوا(4031)رقطنيلداوا(682)"لكبرىاو"

.(1/913)الكبير"التاردخ"في2()

)926(.الحديثعقب)3(

(.الأطراف-4525رقم279،2/)والأفراد"الغرائب"فيكما(4)

والترمذي8(14)داودأبووأخرجه68(،1)"الكبرىو"(01)98"المجتبى"في(5)

بنمحمدعلىكذلكومداره.غريب:الترمذيوقال(.1/001)والبيهقي)926(

قريبًا.فيهالبخاريكلامسبقوقد،العلويالحسنبناللّّهعبد

."وقال":ك)6(
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إسنادان،فيهاولهم،المدينةأهلبهاتفرَّدسنَّةهذهداود)1(:أبيبنبكرأبو

!ياّله.النبيعنعمرابنعننافععناللّّه)2(عبيدعنوالآخرأحدهما،هذا

عنالدراورديعنالفرجبنأصبغرواهالذيالحديثأراد:قلت

كان:ويقول،ركبتيهقبليديهيضعكانأنهعمرابنعننافععناللّّهعبيد

بنمُحْرِزطريقمن)4(""المستدركفيالحاكمرواهذلك)3(.يفعل!النبي

مسلم.شرطعلى:وقال،الدراورديعنسلَمة

الأحولعاصمعنغياثبنحفصحديثمن()هالحاكمروىوقد

(".يديهركبتاهسبقتحتىبالتكبيرانحطَّ!اللّّهرسول"رأيت:أنسعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قول"وهذا:وتتمته(،الأطراف2-279/)""الغرائبفيكماالدارقطنيعنهنقله

".الركبتينقبلاليدينوضع:الحديثأصحاب

اللّه"."عبد:ك

فيوالطحاوي)627(خزيمةوابن(الأشرافتحفة-561)6/داودأبوأخرجه

والحاكم2(349)الرزاقعبدآخرطريقمنوأخرجه2(.1/45)"المعاني"شرح

()1292"العلل"فيالدارقطنيوأعلَّه.بهنافععن(001)2/والبيهقي226(/1)

البخاريعلّقهوالموقوف.البيهقيوكذلك،فعلهمنعمرابنعلىالموقوفورجح

)308(.الحديثعلىالتبويبفيبهمجزومًا

السابق.التخريجفيذكرهسبقوقد266(،/1)

فيالمقدسيوالضياء(99)2/والبيهقي(013)8الدارقطنيوأخرجه2(.1/66)

بنحفصعنالراويإسماعيلبنالعلاءوفيه492(.392،)6/"المختارة"

"لسانفيالحافظوقال.تفرداتهمنالحديثهذاالدارقطنيوعدّ،مجهول،غياث

فيالناسأثبتمنوهو،غياثبنحفصبنعمر"وخالفه462(:)5/"الميزان

عليه،موقوفًاعمرعنوغيرهعلقمةعنإبراهيمعنالأعمشعنأبيهعنفرواه،أبيه

.(013-821)3/""المحلى:وانظر."المحفوظهووهذا
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علَّةً.لهأعلمولاشرطهماعلى:الحاكمقال)1(

الحديث،هذاعنأبيسألت)2(:حاتمأبيبنالرحمنعبدقال:قلت

منلأنه-)4(أعلمواللّه-أنكرهوإنما)3(.انتهىمنكر.حديثهذا:فقال

مجهولهذاوالعلاء،غياثبنحفصعنالعطارإسماعيلبنالعلاءرواية

الستة.الكتبفيلةذكرلا

.ترىكما،الجانبينمنالمرفوعةالأحاديثفهذه

يضعكانأنةالخطاببنعمرعنفالمحفوظ،الصحابةعنالآثاروأما

وهو.وغيرهماالمنذر)5(وابنالرزاقعبدعنهذكره.يديهقبلركبتيه

عنفهدعن)6(الطحاويذكرهاللَّهُ!عَئهُ.رَمسعودبناللّّهعبدعنالمروي

أصحابعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،أبيهعنحفص،بنعمر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."لوقا":ك

.(53)9"العلل"في

.نمب،ق،من"انتهى"

.صفي("أعلم"والدّهيردلم

عندوهوعمر،عنإبراهيمعنالأعمشطريقمن592(5)فأخرجهالرزاقعبدأما

فيفأخرجهالمنذرابنوأما.وعمرإبراهيمبينمنقطحوهو)2718(،شيبةأبيابن

ابنعندوهوعمر،عنالأسودعنإبراهيمعنالأعمشعن327()3/""الأوسط

متصل.وإسناده271(،)9شيبةأبي

شيخوفهد،صحيحفاسنادهآدئَهُ!ثكَئهُعمررَأثرأما2(.1/56)"المعاني"شرحفي

فيالذهبيقال،الروايةالطحاويعنهيُكثر،النخاسسليمانابنهوالطحاوي

ففيةالئَةُ!عكَتهُرَمسعودابنأثروأما.ثبتًاثقةًكان588(:)6/"الإسلام"تاريخ

لين.فيهأرطاة،بنالحجاج
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ركوعهبعدخرَّأنهصلاتهفيعمرمنحفظناقالا:والأسودعلقمةاددّه)1(عبد

طريقمنساقثم.يديهقبلركبتيهووضعالبعير،يخِرُّكماركبتيهعلى

نأمسعودبنادلّّهعبدمنحُفِظ:النخعيإبراهيمقال:قالأرطاةبنالحجاح

عن)3(،مرزوقابنعنوذكر.يديهقبلالأرضإلىتقعانكانتا)2(ركبتية

قبلبيديهيبدأالرجلعنإبراهيمسألت:قال)4(مغيرةعن،شعبةعنوهب،

!مجنونأوأحمقإلاذلكيصنعأو:قالسجد؟إذاركبتيه

نأرأىفممن،البابهذافيالعلمأهلاختلف"وقد(:المنذر)هابنقال

يسار،بنومسلم،النخعيقالوبه.الخطاببنعمر:يديهقبلركبتيهيضع

وأهل،وأصحابهحنيفةوأبو،وإسحاقوأحمد،،والشافعي،والثوري

)6(:الأوزاعيوقال.مالكقاله،ركبتيةقبليديةيضع:طائفةوقالت.الكوقة

قولوهوداود)7(:أبيابنقال."ركبهمقبلأيديهميضعونالناسَأدركتُ

الحديث.أصحاب

وهو:)8(،البيهقيذكرهآخربلفظهريرةأبيحديثرويوقد:قلت

.كمنساقطاللّّه""عبدلفظ)1(

"كانت".:ص،ج،ع)2(

خطأ.وهو"،مرزوق"أبي:المطبوعةالنسخفي)3)

خطأ.،"مغيرة"بن:ك)4(

327(.326-)3/"الأوسط"في)5(

صحيح.بسند255()ص"مسائله"فيالكرمانيحربأخرجة)6(

سبق.كماالدارقطنيعنةنقله)7(

.(2001/)"الكبرى"السننفي)8(
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قال."ركبتيهعلئيديةوليضَعْالبعير،يبرُككمايبرُكْفلاأحدكمسجد"إذا

عند)1(ركبتيهعلىيديهيضعأنهعلىدليلًاكانمحفوطًاكانفإن:البيهقي

السجود.إلىالإهواء

:لوحهأولىحجربنوائلوحديث

.وغيره)2)الخطابيقاله،هريرةأبيحديثمنأثبَتُأنه:أحدها

يقولمنفمنهم.تقدَّمكماالمتنمضطربهريرةأبيحديثأن:الثاني

:يقولمنومنهم،بالعكسيقولمنومنهم،"ركبتيهقبليديه"وليضَعْ:فيه

رأسًا.الجملةهذهيحذفمنومنهم("،ركبتيهعلىيديه"وليضع

له.وغيرهماوالدارقطنيالبخاريتعليلمنتقدَّمما:الثالث

النسخ،العلمأهلمنجماعةفيهادعىقدثبوتهتقديرعلىأنه:الرابع

الركبتينقبلاليدينوضعأنأصحابنابعضزعموقدالمنذر)3(:ابنقال

ذلك.تقدَّموقد،منسوخ

فيالجملكبروكبروكعنع!ي!النبيِّلنهيالموافقأنه:الخامس

حُجْر)4(.بنوائلحديثبخلاف،الصلاة

وابنه،،الخطاببنكعمرالصحابةعنللمنقولالموافقأنه:السادس

ص،ج،ع.منأثبتكما"البيهقي"سننوفي،."ركبتيه"قبل:نمب،،كق،(1)

2(.1/80)"السننمعالم"في2()

خزيمة.ابنَأصحابهببعضأرادولعلة328(،)3/"الأوسط"في)3(

"،هريرةأبيحديث":الفقيالشيخوأثبت،القديمةوالطبعاتالنسخجميعفيكذا(4)

تنبية.دونالرسالةطبعةوتابعته
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إلاهريرةأبيحديثيوافقمامنهمأحدعنينقلولممسعود.بناددّهوعبد

عنه)2(.اختلافعلىعمر)1(ابنعن

وليس،تقدمكماوأنسعمرابنحديثمنشواهدلهأن:السابع

أجلمنحُجْربنوائلحديثُلقُدِّمتقاوَمافلوشاهد)3(؛هريرةأبيلحديث

؟)4(.تقدَّمكماأقوىواللوحديثفكيف،شواهده

الأوزاعيعنيُحفَظإنماالآخروالقول،عليهالناسأكثرأن:الئامن

بعضهم،بهأرادفانما،الحديثأهلقولإنهداود:أبيابنقولوأما.ومالك

أعلم.واللّه.خلافهعلئوالشافعيوإسحاقفأحمدوإلا

فهي!ي!،فعلِه)5(حكايةَسبقتمحكيَّةقصةفيهحديثأنه:التاسع

حُفِظ.أنهعلىدلَّقصةفيهكانإذاالحديثلان؛محفوظةتكونأنأولى

فهي،غيرهروايةمنصحيحةثابتةكلَّهافيهالمحكيةالأفعالأنَّالعاشر:

ليسومعارضُهحكمها.فلهمنها،واحدوهذا،صحيحةمعروفةأفعال

أعلم.وادلّّهترجيحُه)6(.فيتعيَّن،لهمقاومًا

خطأ.وهوعمر""عن:ن،ق(1)

.قفي"عنةاختلاف"علىيردلم)2(

عمر.ابنحديثمنشاهدًاهريرةأبيلحديثأنَّسبققد)3(

إلىفانههذافيالقلب"فأماهذا:حجربنوائلحديثبعد337(1/)الحاكمقال)4(

".والتابعينالصحابةعنكثيرةذلكفيلرواياتأميلعمرابنحديث

تحريف.وهو."فعلهلحكاية"سيقت:المطبوعةالنسخفي)5(

-1/182)"السننو"تهذيب(،442-184)صللمصنف"الصلاةكتاب"وانظر:)6(

4.)22
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عنهيثبتولم.العمامةكَوْردون،وأنفهجبهتةعلىيسجد!ي!وكان

روىولكنحسن،ولاصحيححديثفيالعمامةكَوْرعلىالسجود

يسجد!يماللّّهرسول"كان:قالهريرةأبيعن1()""المصنَّففيالرزاقعبد

وذكره.متروكوهومحرَّر)2(،بناللّهعبدروايةمنوهو."عمامتهكَوْرعلى

جابرعنشِمْربنعمروروايةمنولكنةجابرحديثمنأحمد)3(أبو

رسولأن4()""المراسيلفيداودأبوذكروقد.متروكعنمتروك،الجعفي

فحسَر،جبهتهعلىاعتمَّوقد،بجبينهيسجد)5(يصليرجلًارأىع!يواللّه

)6(.جبهتهعنع!ي!اللّّهرسول

وابن،باطلحديثهذا":لابنه"الحديثعلل"فيحاتمأبوقال(،4561)برقم(1)

".الحديثضعيفمحرر

تصحيف.،محرز""-:أصلحوكأنه-عداجماالنسخجميعفي2()

جاءأينمنأدريولا""الزبيري:زيادةبعده-الرسالةطبعةفيوكذا-الفقيطبعةفي)3(

ترجمةفي"الكامل"فيأخرجهإذعديابنأحمدأبايقصدالمؤلفأنوالظاهر!بها

.محفوظغيرإنه:وقال577()7/شمربنعمرو

)84(.رقم4()

،.المراسيل"فيلماموافقغيرهامنوالمثبت.فسجد"":نمب،،كق،)5(

العمامة،كورعلىالسجودمن!ي!النبيعنرويما"وأما(:601)2/البيهقيقال)6(

عنحكايةالبصريالحسنقولذلكفيرويماوأصحذلك،منشيءيثبتفلا

ثيابهم،فيوأيديهميسجدونكانواأنهم":باسنادهساقثم!شَيو"النبيأصحاب

وابن(51)66الرزاقعبدأيضًاأخرجههذاالحسنأثر."عمامتهعلىالرجلويسجد

علىالتبويبفيبهمجزومًاالبخاريوعلقه،صحيحوإسناده275(،4)شيبةأبي

البابفيوردمالجميعوانظر35(.3-0)3/"الباري"فتحانظر:)385(،الحديث

386(.384-/1)"الرايةودانصب723(72-1)2/الحبير"التلخيص"مرفوعًا:
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الخُمْرةوعلى،والطينالماءوعلىكثيرًا،الأرضعلىيسجدوكان

الفروةوعلى،منهالمتخذالحصيروعلى،النخلخُوصمنالمتخذة

لمدبوغة.ا

جنبيه،عنيديةونحَّى،الأرضمنوأنفهجبهتهمكَّنسجدإذاوكان

-الصغيرةالشاةوهي-بَهْمةشاءتولو.إبطيةبياضيُربدحتىبهماوجافى

.(لمرَّتْ)1تحتهماتمرَّأن

البراءعن)2("مسلم"صحيحوفي،وأذنيهمنكبيهحذوَيديهيضعوكان

."(مرفقَيكوارفَعْكفَّيك،فضَعْسجدتَ"إذا:قال!يمّأنه

)3(.القبلةرجليهأصابعبأطرافويستقبلسجودهفييعتدلوكان

"صحيحوفييقبضها)4(.ولابينهايفرِّجلا،وأصابعهكفَّيهيبسُطوكان

".أصابعهضمَّسجدوإذا،أصابعهفرَّجركعإذا"كان(:)ه"حبانابن

به)6(.وأمر،"الأعلىربِّي"سبحان:يقولوكان

.(794-4)59"مسلمصحيحو"27(0)"الترمذيجامع"انظر:(1)

.)4)49برقم)2(

)828(."البخاريصحيح":انظر)3(

يقبضهما".ولابينهما":النسخفي)4(

الشطر-(495)خزيمةابنايضًاوأخرجهحجر،بنوائلحديثمن(0291)برقم)5(

(1/422،272)والحاكم(21)83والدارقطني(2/291)والطبراني-فقطالأول

فياختلفوكذلكعنعن،وقدبشيربنهشيموفية(.121)2/البيهقيطريقةومن

أبية.عنوائلبنعلقمةسماع

أخرجه-فقدبةالأمروأما.طالبأبيبنعليحديثمن)772(مسلمأخرجه)6(
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.(1(")لياغفراللهمَّ،وبحمدكربَّنااللهمَّ"سبحانك:يقولوكان

)2(."والروحالملائكةربُّقُدُّوس"سُبُّوح:يقولوكان

)3(."أنتلاإإلهلا،وبحمدك"سبحانك:يقولوكان

منوبمعافاتكسَخَطك،منبرضاكأعوذإنِّي"اللهمَّ:يقولوكان

علىأثنيتَكماانت،عليكثناءًاحصيلامنك،بكوأعوذ،عقوبتك

)4(."نفسك

سجد.اسلمتُولكآمنتُ،وبكسجدتُ،لك"اللهمَّ:يقولوكان

احسنُادلّّهتبارك،وبصَرَهسَمْعَهوشقَّ،وصوَّره،خلقهللذيوجهي

)5(."الخالقين

وعلانيته،وآخرهلهوأو،وجِلَّهدِقَّه،كلَّهذنبيلياغفِرْ"اللهمَّ:يقولوكان

)6(")
وسِره

وما،امريفيوإسرافي،وجهليخطيئتيلياغفر"اللهمَّ:يقولوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وابن2(16)والترمذي)886(داودوأبو2(095)شيبةأنيوابن3))47الطيالسي

"الأمداود-أبي"ضعيفوانظر:.انقطاعوفيهمسعود،ابنحديثمن98(0)ماجه

(1/1-342.)34

اكأيلَّةُعَتهَا.زَعائشةحديثمن(484)ومسلم(ومواضع4،97)البخاريأخرجة

اللَّةُ!حثكَتفَا.زَعائشةحديثمن)484(مسلمأخرجه

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن()485مسلمأخرجه

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةعنهريرةأنيحديثمن(4)86مسلمأخرجه

الئَهُ!كلَتهُ.رَطالبأبيبنعليحديثمن)771(مسلمأخرجه

اللَّةُ!صكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن)483(مسلمأخرجه
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ذلكوكلُّ،وعمديوخطئي،وهزليجِدِّيلياغفراللهم.منِّيبهأعلمأنت

انت.اعلنتُوماأسررتُوما،اخَّرتُوماقدَّمتُمالياغفراللهمَّ.عندي

2(.(")انتلاإإلهلا(،1)إلهي

بصريوفينورًا،سمعيوفينورًا،قلبيفياجعل"اللهمَّ:يقولوكان

وقوفينورًا،وخلفينورًا،وأمامينورًا،شماليوعننورًا،يمينيوعننورًا،

.(4)نورًا"واجعلني:أو)3(نورًا،ليواجعلنورًا،وتحتينورًا،

يستجابأنقَمِن"إنه:وقالالسجودفيالدعاءفيبالاجتهادوأمر

الداعيبأنأمرأوالسجود،فيالدعاءمن)6(يُكثِربأنأمرهذاوهل)5(."لكم

يحملماوأحسن.الأمرينبينوفرقالسجود؟في)7(فليكن،محلٍّفيدعاإذا

فييكثركان!والنبيُّ؛مسألةودعاءثناء،دعاء:نوعانالدعاءأنالحديثعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.كمنساقطة"إلهيأنت"الجملة

موسيأبيحديثمن-لهواللفظ-271()9ومسلم)8963(البخاريأخرجه

شيءكلعلىوأنتالمؤخر،وأنتالمقدم"أنت:الدعاءآخرفيأنإلاالأشعري

إلىقامإذا"لمجيمّيقولهكانآخردعاءمنجزء"انتإلاإلهلا،إلهي"أنت:وقولهقدير"

ابنحديثمن)796(ومسلم74()99البخاريأخرجه،الليلجوففيالصلاة

.(061)صوانتباههنومهفيع!ي!هديهفيتقدموقد،عباس

ساقطةنورًا"واجعلنيأو:"والعبارة."مسلم"صحيحفيوكذاوحدها،قمن""أو

مب.من

كأإدلَّةُعَنطُ.عباسابنحديثمن)763(مسلمأخرجه

كأإدلَّةُعَن!ا.عباسابنحديثمن()947مسلمأخرجه

.ن،مبك،،قفي"من"تردلمو.يكثر""أن:،عص،ج

فليكثر".":ص،ج،ع

268



النوعين.يتناولالسجودفيبهأمرالذيوالدعاء،النوعينمنسجوده

سُؤْلَه،بإعطائهالطالبدعاءاستجابة:نوعانأيضًاوالاستجابة

تعالى:قولهفُسِّرالنوعينمنواحدوبكلِّ.بالثوابالمثنيدعاءواستجابة

النوعين.يعُمُّأنهوالصحيح(!،1دَعَانِء)اإِذَاعِتألدَّدَغؤًه)أجُيبُ

فصل

طائفةفرجَّحت؟أفضلأيهماوالسجودالقيامفيالناساختلفوقد

:لوجوهالقيام

.الأركانأفضلركنهفكانالأذكار،أفضلذكرهأن:أحدها

.،238:]البقرة!قَنِتِينَلدَّهِ)وَقُومُوْا:لىتعاقوله:2()الثاني

)3(."القنوتطولالصلاةافضل)):لمجي!قولة:الثالث

))اقربُ:!ي!النبيبقولواحتجَّت.أفضلالسجودكثرة:طائفةوقالت

()ْطلحةأبيبنمعدانوبحديث)4(،ساجد"وهوربِّةمنالعبديكونما

نأادلّّهعسىبحديثٍحدِّثني:فقلت!يوّ،ادلّهرسولمولىثوبانلقيت:قال

من"ما:يقول"!يوّاللّّهرسولسمعتفانيبالسجودعليك:فقال.بةينفعني

قالخطيئةً(".بهاعنةوحطَّدرجةً،بهالهاللّّهرفعإلاسجدةًدلّهيسجُدعبد

"."دعان:،خق،صوفيعمرو.أبيقراءةوهي،،عك،جفيالآيةوردتهكذا(1)

."نيلتاوا":ق(2)

اللّّه.عبدبنجابرحديثمن)756(مسلمأخرجه)3(

الدعاء".فأكثروا":وتتمتة،هريرةأبيحديثمن(482)مسلمأخرجه(4)

.(1)423ماجةابنبلفظأشبةواللفظ)488(،مسلمأخرجه)5(
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ذلك.مثلليفقال،فسألتهالدرداء،أبالقيتثم:معدان

الجنة،فيمرافقتهسألهوقد،الأسلميكعببنلربيعة!ي!)1(وقال

)2(.السجود"بكثرةنفسكعلى"أعِنِّي:فقال

)4(،الاصحعلى)اقرأ()3(سورة!سًي!النبيعلىأنزلتسورةوأول

.،91:]العلق!و)وَاشجُذؤَاقتَرب:بقولهوختمها

وبأنوسُفليِّها،عُلويِّهاكلِّهاالمخلوقاتمنيقعددّهالسجودوبأن

ولهذا)5(العبد،حالاتأشرفوذلكله،وأخضعُلربِّهيكونماأذلُّالساجد

العبودية،سرُّهوالسجودوبأن)6(.الحالهذافيربّهمنيكونماأقربكان

الأقدامذلَّلتهأيمعبَّد،طريق:يقال.والخضوعالذلهيالعبوديةفإن

ساجدًا.كانإذاوأخضعالعبديكونماوأذلُّ،ووطَّأته

بالنهاروالسجودالركوعوكثرة،أفضلبالليلالقيامطول:طائفةوقالت

كقولهالقيامباسمخُصَّتقدالليلصلاةبأنالطائفةهذهواحتجَّت.أفضل

إيمانًارمضانقام))من:!ي!النبيوقول2،،:]المزمل!هو)قُراَلل:تعالى

النهار.قيام:يقالولا،الليلقيام:يقالولهذا)7(.واحتسابًا"

".اللّة"رسول:زيادةالمطبوعفي(1)

.()948مسلمأخرجة2()

عائشة.حديثمن(061)ومسلم(ومواضع)3،البخاريأخرجة)3(

.ن،مبق،من"الأصح"على)4(

"فلهذا".:ن،مبق،)5(

".الحالهذه":نمب،،ق)6(

اللَّهُ!ككَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن75()9ومسلم37(00،2)9البخاريأخرجة)7(
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عشرةإحدىعلىالليلفيزادمافانه!ي!،النبيهديكانوهذا:قالوا

والنساءبالبقرةقيامهبعضفيالركعةيصليوكان.ركعةًعشرةثلاثأوركعةً

يخفِّفكانبل،ذلكمنشيءعنهيُحفَظفلمبالنهاروأما(.1)عمرانوآل

السنن.

بذكرهفُضِّل)3(والقيامسواء،أنهماالصواباللَّة!حكَتهُ)2(:رَشيخناوقال

،القيامهيئةمنأفضلالسجودفهيئةُ.بهيئتهفُضِّلوالسجود،القراءةوهو

فانه!سًي!،النبيهديكانوهكذا:قالالسجود.ذكرمنأفضلالقياموذكرُ

وفي،الكسوفصلاةفيفعلكماوالسجود،الركوعأطالالقيامأطالإذاكان

كانوكذلكوالسجود.الركوعخفَّفالقيامخفَّفإذاوكان.الليلصلاة

وسجودهوركوعهقيامهكان:عازببنالبراءقالكما،الفرضفييفعل

)5(.أعلموادلّّهالسواء)4(.منقريبًاواعتداله

فصل

قبلرأسُهمنهويرتفع،يديهرافعغيرمكبِّرًارأسهيرفعع!يطكانثم

وينصبعليها،ويجلساليسرىرجلهيفرترمفترشًا،يجلسثم)6(.يديه

اليمنى.

حذيفة.حديثمن)772(مسلمأخرجه(1)

.(96411،)273/23(،22/)6(،/41)"الفتاوىمجموع":انظر2()

"."أفضل:ق)3(

.الركوعفي!شًيوهديهفيتقدموقد(.471)ومسلم8(29710،)البخاريأخرجه(4)

".وأحكم"بغَيبة:زيادةكفيبعده5()

النظر.لانتقالكمنساقط"يديه...ويرتفع")6(
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ينصبأن:الصلاةسنَّة"من:قالعمرابنعن()1النسائيوذكر

ولم."اليسرىعلىوالجلوس،القبلةبأصابعهاواستقباله،اليمنى)2(القدم

.هذهغيرجلسةالموضعهذافي!يمّعنهيحفظ

وطرفَ،فخذهعلى)3(مرفقهحدَّويجعل،فخذيهعلىيديهيضعوكان

يدعوإصبعهرفعثم،حلقةًوحلَّقأصابعهمنثنتينوقبَض.ركبتةعلىيده

عنه)4(.حُجْربنوائلقالهكذاويحرِّكها.بها

)1(

)2(

)3(

)4(

البخاريأيضًاوأخرجه.حسنوإسناده7(،)48"و"الكبرى(11)58""المجتبىفي

أخرجهاالزيادةوهذه."القبلةبأصابعها"واستقباله:زيادةدونوغيره)827(

)828(.الساعديحميدأبيحديثفيالبخاري

"."قدمه:ك

"."مرفقيه:كق،

وأبو3(1)"اليدين"رفعفيوالبخاري(13)57والدارمي(08871)احمدأخرجه

(2681)988،""المجتبىفيوالنسائي-الشاهدمحلدونمختصرًا-)727(داود

(0186)حبانوابن71(048،4)خزيمةوابن(1911،)659"و"الكبرى

عنقدامةبنزائدةعنطرقمنكلهم(،132)2/والبيهقي35()22/والطبراني

منشيءفي"ليس:خزيمةابنقال.بهحجربنوائلعنأبيهعنكليببنعاصم

كلهمراويًاعشرثمانيةخالفه:قلت.("ذكَرَهزائدةُالخبر،هذافيإلا"يحركها"الأخبار

]أحمدالثوريرأسهمعلى،الزيادةهذهيذكرواولم،منهأثبتأومثلهأثباتثقات

وشعبة96(،1)خزيمةوابن(1)187""الكبرىفي]النسائيعيينةوابن(()18858

((،)18876]احمدمعاويةبنوزهير)796(1خزيمةوابن(51885)]أحمد

الفحللماهروالفوائد("العللفي"الجامع:انظر.بهايعتدلاشاذةزائدةفرواية

/3(04-215.)2
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يشيركان!يمّالنبيأنالزبيربنادلّهعبدعنداود)1(أبيحديثوأما

مسلمذكروقدنظر)2(.صحتهافيالزيادةفهذهيحرِّكها،ولادعاإذابإصبعه

"كان:قالبل،الزيادةهذهيذكرولم،عنه)3(""صحيحهفيبطولهالحديث

وساقه،فخذهبيناليسرىقدمهجعلالصلاةفيقعدإذا!صاللّهرسول

يده)4(ووضع،اليسرىركبتهعلىاليسرىيدهووضع،اليمنىقدمهوفرش

بإصبعة".وأشار،اليمنىفخذهعلىاليمنى

وأيضًا(.)ْالصلاةفيكانهذاأنعنةداودأنيحديثفيفليسوأيضًا

وهومقدَّم،وهومثبتًاحجربنوائلوحديثنافيًا،لكانالصلاةفيكانفلو

)6(.""صحيحهفيحاتمأبوذكره،صحيححديث

)7(."وارزقني،واهدني،واجبُرْني،وارحمني،لياغفر"اللهم:يقولثم

(4911)"الكبرىو"(0271)"المجتبى"فيالنسائيوأخرجه)989(،برقم(1)

عندبالتحديثصرحوقدجريجابنفيه(،2131/)والبيهقي99(/)13والطبراني

دون(131)957/مسلمعندوأصله.لينفيه،عجلانبنمحمدوفيه،النسائي

2(.052،15)3/:السابقالمصدر:وانظر.يحركها""ولا:زيادة

فيوأشدنفسهالنظرفاننظر،صحتهافيكان"إن:فقيلهذاالمؤلفقولُتُعُقِّب)2(

2(.05)3/:السابقالمصدر:انظر."التحريكحديث

)957(.برقم)3(

مب.فيخرمبعدهوقع4()

عليهابوّبزيادةٌغيرهوعندالتشهد(،فيالإشارة)بابعليةبوَّبداودأباولكن5()

الأئمة.منغيرهماوكذلك(،الركبةعلىاليسرىبسط)بابالنسائي

قريبًا.سبقوقد(،0186)برقم)6(

بدل"وارفعني"ماجهوابنأحمدوعند،""واجبرنيبدل""وعافنيداودأبيعندوقع)7(

."واهدني"
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ربِّلي،اغفر"ربِّ:يقولكانأنهحذيفةوذكر(.1عنه)عباسابنذكرهكذا

)2(."لياغفر

جميعفيعنهالثابتهكذاالسجود.بقدرالركنهذاإطالةهديهوكان

بينيقعد!م!اللّّهرسول"كان:أنسعن)3(""الصحيحوفي.الأحاديث

بعدمنالناسأكثرتركهاالسنةوهذه."أوهَمقد:نقولحتىالسجدتين

أزاكملاشيئًايصنعأنس)4("فكان:ثابتقالولهذا،الصحابةعصرانقراض

وأما)5(."أوهَمقدأونسيقد:نقولحتىالسجدتينبينيمكث:تصنعونة

.الهديهذاخالفبمايعبألافانهخالفها،ماإلىيلتفتولمالسنَّةَحكَّممن

)1(

)2(

)3(

)4(

ماجهوابن285(284،)والترمذي85(0)داودوأبو928()هأحمدأخرجه

عنالعلاءأبيكاملطريقمنكلهم356()3/""الأوسطفيالمنذروابن)898(

(1/262)الحاكمصححه،بهعباسابنعنجبيربنسعيدعنثابتأبيبنحبيب

رويبأنهوأعلَّهالترمذيوضعَّفه(.436)3/"الأمداود-أبيصحيح"فيوالألباني

ومنلين،فيهالعلاء،أبيالعلاءبنكاملعلىومداره.الطريقنفسمنمرسلًا

.أمرهحسنأووثقهممنوأجلأكثرجرحه

"الشمائل"فيوالترمذي87(4)داودوأبو99233()23375،أحمدأخرجه

0،66،735)"الكبرىو"(01،5411،6651)96""المجتبىفيوالنسائي)275(

وابن()1363مختصرًاالدارميوأخرجه(.2901/)والبيهقي(1382،1383

32(1/1)والحاكم684()خزيمةابنصححه(.2112/)والبيهقي)798(ماجه

مسلمعندالحديثوأصل3(.270-/4)"الأمداود-أبيصحيح"فيوالألباني

2(.4ه)صسبقكماالشاهد،محلدون)772(

سبق.وقد(،)473مسلمأخرجه

".مسلمصحيح"فيوردلماموافقغيرهامنوالمثبت،""وكان:ق

.(472)ومسلم82(1)البخاريأخرجه
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فصل

كمافخذيهعلىمعتمدًاوركبتيهقدميةصدورعلىينهض!شًي!كانثم

)3(.بيديهالأرضعلىيعتمدولا)2(،هريرةوأبو1()وائل:عنهذكره

يستويحتىينهضلاكانأنهالحويرثبنمالكعنهذكرهوقد

فيها:الفقهاءواختلف.الاستراحةجلسةتسمَّىالتيهيوهذهجالسًا)4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

.ص،جفي"أبو"علىبعضهمضربوقد،"وائلأبو":كص،ج،في

إلىالهويفيالركبتينعلىاليدينتقديممسألةفيتقدمقدحجربنوائلحديث

إلياسبنخالدطريقمن)288(الترمذيفأخرجههريرةأبيحديثوأماالسجود.

وبه،ضعيفإلياسبنوخالدلين،فيةهذاصالح.عنهالتوأمةمولىصالحعن

(4/422)ترجمتةفي"االكاملفيهذاحديثةعديابنوذكر،الترمذيضعفه

"الباري"فتحفيالحافظأيضًاوضعفهوأفراد.غرائببأنهامروياتةووصف

رويأنهأيضًاوذكر،ضعيفباسنادمنصوربنسعيدرواهأنهذكرحيث3(230/)

()6692الرزاقعبدأخرجةقدمسعودابنوأثر.صحيحوإسنادهمسعودابنعن

363(.)3/""الأوسطفيالمنذروابن(1004)شيبةأبيوابن

بنمالكحديثفي"الأرضعلىواعتمدجلس":قولهشرحفيالحافظقال

العِماد،منافتعاللأنهباليد،يكونأنهالاعتمادمنيستفاد:وقيل":الحويرث

أنهعمرابنعن4692،969،2]الرزاقعبدوروىباليد.وهوالاتكاءبهوالمراد

"فتح:انظر.يرفعهما"أنقبليديهعلىمعتمدًاالسجدةمنرأسهرفحإذايقومكان

بمثل(104)9شيبةأبيابنأيضًاأخرجهعمرابنأثر3(.20و303)2/"الباري

أبيابناْخرجهماويقويه.لينفية،العمريعمربنادلّّهعبدوفيه،الرزاقعبدطريق

عنسلمةبنحمادطريقمن367()3/"الأوسط"فيالمنذروابن(04)18شيبة

صحيح.وإسناده،مثلهعمرابنعنقيسبنالأزرق

)823(.البخاريأخرجة
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منليستهي)1(أويفعلها،أنأحدلكلِّفيستحب،الصلاةسننمنهيهل

أحمد)2(.عنروايتانهماقولينعلىإليها؟احتاجمنيفعلهاوإنما،السنن

جلسةفيالحويرثبنمالكحديثإلىأحمدرجع:الخلالقال

عنسئلاللّه)4(عبدأباأنموسىبنيوسفأخبرني:وقال)3(.الاستراحة

رفاعة.حديثعلىالقدمينصدورعلى:فقالالنهوض

قدميه،صدورعلىينهضكانأنهعلىيدل)6(عجلانابن)5(وحديث

"لمج!النبيصلاةوصفمنوسائرُ.!فًيِالنبيأصحاب!نعدةعنرويوقد

بنومالكحميدأبيحديثفيذُكِرتوإنما،الجلسةهذهيذكرلم

صلاتةوصفمنكلّلذكرهادائمًافعلها!هديهكانولوالحويرث)7(.

أنهعُلِمإذاإلا،الصلاةسننمنأنهاعلىيدللالها!فعلهومجرَّدُ!!.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.ك،قفي"هي"يردلم

.(1/271)"والوجهين"الروايتين:انظر

2(.213/)قدامةلابن"و"المغني،السابقالمصدرانظر:

2(.01)صللألباني"المنة"تمام:وانظر.غلطوهو،"أمامة"أبا:المطبوعةالنسخفي

".حديث"وفي:ق

أحمدأخرجهقدأحمد،كلامفيالمذكورالزرقيرافعبنرفاعةحديثهو

"المجتبى"فيوالنسائي3(20)والترمذي857()856،داودوأبو()79918

حسنهوالحديث،صدوقهذاعجلانوابن(.1)237"و"الكبرى()1313

أحمد"."مسندمحققيتعليقوانظر.الترمذي

والبزار3(40)والترمذي235()99أحمدفأخرجهالساعديحميدأبيحديثأما

685(..)587خزيمةوابنالترمذيصححه(.621)9/

قليل.قبلتقدموقدالبخاريأخرجهفقدالحويرثبنمالكحديثوأما
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علىذلكيدللمللحاجةفَعَلهاأنهقُدِّرإذاوأمافيها.بهيقتدىسنَّةًفَعَلها

)1(.المسألةهذهفيالمناطتحقيقمنفهذا.الصلاةسننمنسنَّةًكونها

افتتاحعنديسكتكانكمايسكتولم،القراءةافتتحنهضإذاوكان

ليسأنهاتفاقهمبعدلا،أواستعاذةموضعهذاهلالفقهاء:فاختلف،الصلاة

بعضبناهماوقدأحمد،عنروايتانهما،قولانذلكوفي.استفتاجموضع

استعاذةفيهافيكفي،واحدةقراءةهيهلالصلاةقراءةأنعلىأصحابه

الاستفتاحأنبينهمنزاعولابنفسها؟مستقلةركعةكلِّقراءةأو،واحدة

عنالصحيحللحديثأظهر،واحدةباستعاذةوالاكتفاءُ.الصلاةلمجموع

ولمالقراءةاستفتحالثانيةالركعةمننهضإذاكان!ي!النبيأنهريرةأبي

بل،سكوتالقراءتينيتخلَّللمولأنهواحد،افتتاحيكفيوكما)2(،يسكت

وأتسبيحأودلّه)3(حمدٌتخلَّلهاإذاالواحدةكالقراءةفهيذكر،تخلَّلهما

ذلك.ونحوع!ي!،النبيعلىصلاةأوتهليل

،السكوتأشياء:أربعةفيإلاسواءً،كالأولىالثانيةيصلِّيكانثم

يستفتح،لاكان!ي!فإنه؛كالاولىوتطويلها،الإحراموتكبيرة،والاستفتاح

الأولىفتكون،الأولىعنويقصِّرهافيها،للإحراميكبِّرولا،يسكتولا

تقدَّم.كما،صلاةكلِّفيمنهاأطول

يدهووضع،اليسرىفخذهعلىاليسرىيدهوضعللتشهُّدجلسفإذا

.(043-942)صللمصنف"الصلاةكتاب"وانظر:(1)

.(5)99مسلمأخرجه2()

."اللّّهحمد":ق)3(
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ولانصبًا،ينصبهالاوكان.السَّبَّابةبإصبعهوأشار،اليمنىفخذهعلىاليمنى

حجر.بنوائلحديثفيتقدَّمكماويحرِّكها)1(،شيئًا،يَحنيهابليُنيمها،

وهيحلقةًويحلِّقوالبنصر،الخنصروهما،أصابعهمنإصبعينيقبضوكان

ويبسطإليها،ببصرهويرميبها،يدعوالسبَّابةويرفع،الإبهاممعالوسطى

عليها.ويتحامل،اليسرىالفخذعلىالسِرىالكفَّ

رجلهعلىيجلسسواء،السجدتينبينتقدَّمفكماجلوسهصفةوأما

الصفة.هذهغيرالجلسةهذهفِىعنهيروولم.اليمنىوينصباليسرى

!يروّأنه)2(""صحيحهفِىمسلمرواهالذيالزبيربناللّّهعبدحديثوأما

قدمهوفرَشَ،وساقهفخذهبيناليسرىقدمهجعلالصلاةفيقعدإذاكان

اللتينالصفتينإحدىوهويأني،كماالأخيرالتشهدفيفهذا؛اليمنى

)3(.)4(.....-
صفهفيحُميدأبيحديثمن)5(""الصحيحينففي.فيهعنهروِيت

ونصَب،اليسرىرجلهعلىجلسالركعتينفيجلس))وإذا!يوّ:صلاته

)6(ونصب،اليسرىرجلهقدَّمالأخيرةالركعةفيجلسوإذا.الأخرى

ابنوذكر،اليمنىينصبكانأنهحميدأبوفذكر."مقعدتهعلىوقعد،اليمنى

فيجلوسهصفة)7(كانهذاإن:!ي!عنهأحديقلولميفرشها؛كانأنهالزبير

عندهما.منناشراهازادها"شيئًا":زيادةالرسالةطبعةفيبعده(1)

.()957برقم2()

بالإفراد."رُويت":الأصولجميعفيكذا)3(

.كق،في"فيه"يردلم4()

اللفظ.بهذامسلمفيأجدهولم)828(،البخاريأخرجه(5)

النظر.لانتقالصمنساقطة"ونصب..."الأخرىالعبارة)6(

صفة".هذه"إن:المطبوعةالنسخفي)7(
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به.قالأحدًاأعلمولا،الأولالتشهد

ومنهم.مالكمذهبوهذاالتشهدين،فييتورَّك:قالمنالناسمنبل

عليها،ويجلساليسرىويفترش،اليمنىفينصبفيهما،يفترش:قالمن

،السلاميليتشهُّدكلِّفييتورَّك:قالمنومنهم.حنيفةأبيقولوهو

صلاةكلِّفييتورَّك:قالمنومنهم.الشافعيقولوهو،غيرهفيويفترش

الإمامقولوهوالجلوسين،بينفرقًامنهماالأخير)1(فيتشهُّدانفيها

أحمد)2(.

الجلولسهذافيكانأنه:اليمنىقدمهفرَشأنَّهالزبيرابنحديثومعنى

فخذهبيناليسرىوقدمه،مفروشةًاليمنىقدمهفتكونمقعدته،علىيجلس

هذافياليمنىقدمهفيالاختلاففوقع،الأرضعلىومقعدته،وساقه

باختلافليس-أعلمواللّّه-وهذا؟منصوبةًأومفروشةًكانتهل،الجلوس

بينفتكون،يمينهعنيُخرجهابل،قدمهعلىيجلسلاكانفإنه،الحقيقةفي

بمعنىمفروشةفهي.الأيمنباطنهاعلىتكونفإنها،والمفروشةالمنصوبة

علىجالسًاليسأنهبمعنىومنصوبة،عقبهعلىجالسًالهاناصبًاليسأنه

بناللّّهوعبدمعهومنحميدأبيقولفصحَّ.الأرضإلىوظهرهاباطنها،

وربما،قدمهينصبفكانوهذا،هذايفعلكان!يمّإنه:يقالأوالزبير.

أعلم.والدّه.لهاأروحوهوأحيانًا،فرشها

يقولوا:أنأصحابهويعلِّم،الجلسةهذهفيدائمًايتشهَّد!ي!كانثم

الاخر".":،عك،ص(1)

المجموعو"2(1/11)"الصنائعبدائعو"(ه1/06)للمازري("التلقين"شرح:انظر2()

22(.5)2/"المغنيو"(054)3/"المهذبشرح
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اللّّهورحمةالنبيايهاعليكالسلام،والطيباتوالصلواتللّّه"التحيَّات

اللّّه،لاإإلهلاأنأشهد،الصالحيناللّّهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاته

.(1)"ورسولهعبدهمحمَّدًاأنَّواشهد

اللّّهرسولكان:قالجابرعنالزبيرأبيحديثمن)2(النسائيذكروقد

التحيَّاتوباللّّه،اللّّه"بسم:القرآنمنالسورةيعلِّمناكماالتشهُّدَ،يعلِّمنا!ي!

السلام.وبركاتهاللّهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام.والطيِّباتوالصلواتللّّه

محمدًاأنوأشهد،اللّّهإلاإلهلااناشهد.الصالحيناللّّهعبادوعلىعلينا

ذكريجئولم.النار"منباللّّهوأعوذ،الجنةاللّّهأسأل.)3(ورسولهعبده

الزبير)4(.أبيعنعنةغيرعلَّةوله.الحديثهذافيإلاالتشهدأولفيالتسمية

مسعود.بنالدّهعبدحديثمن(04)2ومسلم831()البخاريأخرجه(1)

الزبيرأبيعننابلبنأيمنعن)765("و"الكبرى(1،1281)175""المجتبىفي)2(

أيضًا.3(00)6شيبةأبيوابن()1847الطيالسيوأخرجه.بهجابرعن

النسائيوقال."محفوظغير"هو:وقال2(09)الحديثعقبالترمذيإليهأشار

خطأ".والحديث...الروايةهذهعلىنابلبنأيمنتابعأحدًانعلم"لا(:1281)

،الناسخالف،بالقويليس("]أيمن)286(:"الحاكم"سؤالاتفيالدارقطنيوقال

الآتي.التعليقوانظر.التشهد"حديثإلايكنلمولو

النظر.لانتقالكمنساقطة"ورسوله...النسائيذكر"وقدالعبارة)3(

الليثرواهماالتابتوأنجميعًا،والمتنالإسنادثابتغيرالحديثأنمسلمذكر4()

جعلأنهوبيَّن.بهعباسابنعنطاوسعنالزبيرأنيعنحميدبنالرحمنوعبد

"عباسابنعنطاوسعنالزبيرأبي"عنبدلجابر"عنالزبيرأبي"عنالإسنادفي

آخرهوفي"،وباللّهاللّه"بسم:قولهأولهفيالمتنفيبزيادةتفردوقد.الجادةوسلك

.(921-271)ص"التمييز"انظر:.النار"منباللّةوأعوذالجنةاللّهاسأل":قولة
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وهو-الرَّضْفعلىكأنهحتىجدًّاالتشهدهذايخفِّف!وكان

آلهوعلىعليهيصلِّىِكانأنهقطحديثفيعنهينقلولم-المُحْماةالحجارة

وفتنةالنار،وعذابالقبرعذابمنفيهيستعيذأيضًاكانولاالتشهد،هذافي

منفهمهفانماذلكاستحبَّومن.الدجَّالالمسيحوفتنةدرالممات،المحيا

الأخير)1(.بالتشهدوتقييدُهاموضعهاتبيينُصحَّقدوإطلاقاتعمومات

فخذيهعلىمعتمدًاركبتيهوعلىقدميةصدورعلىمكتراينهضكانثم

أنهعمربناللّهعبدحديثفي")2("صحيحهفيمسلمذكروقد.تقدَّمكما

علىأيضًا،)3(البخاريطرقبعضفيوهي،الموضعهذافييديهيرفعكان

لارواتهوأكثرعمر،بنادلّهعبدحديثفيعليهامتفقًاليستالزيادةهذهأن

:قالالساعديحميدأبيحديثفيبهمصرَّحًاذكرهاجاءوقديذكرونها.

بهمايحاذيحتىيديةرفعثمكبَّر،الصلاةإلىقامإذاع!ماللّّهرسول"كان

يحاذيحتىيديهيرفعثم(.يقرأ)هثم،موضعهفي4()عَظْمٍكلَّويقيم،منكبيه

ولارأسهيصوِّبلامعتدلًا،ركبتيهعلىراحتيهويضعيركعثممنكبية)6(،بهما

."الاَخر":،جص(1)

(1821)""المجتبىفيوالنسائي74(1)داودأبوأخرجهوقد.فيهاجدهلم2()

صححهصحيححديثوهوعمر،ابنعنطريقينمن(011)6"الكبرىو"

222(.2/)"الباري"فتحوانظر:)89(.عقب"اليدينرفع"فيالبخاري

أعله.ثم7(14)داودأبوأخرجهالذيوهو)973(،برقم)3(

"عضو".:ك(4)

.كمنساقطيقرأ""ثم)5(

النظر.لانتقالصمنساقط"منكبيه..."ويقيم)6(
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منكبيه،بهمايحاذيحتىيديهويرفع،حمدهلمناللّّهسمع:يقولثم.بهيقنَع

جنبيه،عنيديهويجافي،الأرضإلىيهويثم.موضعهإلىعظمكلُّلقرَّحتى

سجد.إذارجليهأصابع2(ويفتخ)عليها،فيقعد(1)رجلهويثني،رأسهيرفعثم

إلىعظمكلُّيرجعحتى،اليسرىرجلةعلىويجلسيكبِّرثميسجد)3(،ثم

يديةرفعالركعتينمنقامإذاثم.ذلكمثلالأخرىفيفيصنع،يقومثم.موضعة

صلاتهبقيةيصلِّيثم.الصلاةافتتاحعندصنَعكما،منكبيهبهمايحاذيحتى

علىوجلس!رجليهأخرجالتسليمفيهاالتيالسجدةكانتإذاحتىهكذا،

وهو)4(،""صحيحهفيحاتمأبيسياقهذا.متورِّكًا"الأيسرشقِّة

منلهمصحِّحًا)6(الترمذيذكرهوقدأيضًا.()ه"مسلم"صحيحفي

الموطنهذافييديهيرفعكانأنه!يمّالنبيعنطالبأبيبنعليحديث

أيضًا.

.""رجليه:كعداما(1)

وفي."القبلةنحوفيوجِّهها،تنثنيحتىيلينها"أي(:1/591)"السنن"معالمفي2()

تصحيف.وهو،المهملةبالحاءالنسخجميع

الرسالة.طبعةمنساقطةيسجد"ثم"الجملة)3(

ماجهوابن3(40،350)والترمذي73(0)داودأبووأخرجه(،1)867برقم(4)

862(،)ماجهوابن(011)5""الكبرىفيمختصرًاالنسائيوأخرجه(،1601)

حميدأبيعنعطاءبنعمروبنمحمدعنجعفربنالحميدعبدطريقمنكلهم

غيرالإسنادهذاأنللطحاويتبعًاالقطانابنوزعم.صحيحوإسناده.بهالساعدي

703(.)2/""الفتحانظر:،الحافظعنهمافأجاب،لأمرينمتصل

الشاهد.محلعندهوليس)828(البخاريأخرجه،مسلمعندأجدهلم5()

".اليدينرفع"جزءكتابَهالبخاريبإخراجهاستفتحوقد.عندهأجدهلم)6(
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الركعتينفيقرأأنهعنهيثبتولموحدها،الفاتحةيقرأكانثم

إلىوغيرُهقوليهأحدالشافعيُّفيذهبوقدشيئًا.الفاتحةبعد1(الاَخرتين)

القوللهذاواحتجَّالاَخرتين)2(،فيالفاتحةعلىزادبماالقراءةاستحباب

في!شًن!ادلّّهرسولقيام"حزَرنا)3(:""الصحيحفيالذيسعيدأبيبحديث

قيامهوحزرنا،السجدة(تنزيل)المقراءةقدر)4(الأوليينالركعتينفيالظهر

منالأوليينالركعتينفيقيامهوحزرنا.ذلكمنالنصفقدرالأخريينفي

علىالعصرمنالأخريينوفيالظهر،منالأخريينفيقيامهقدرعلىالعصر

ذلك".منالنصف

الكتابفاتحةعلىالاقتصارفيظاهرٌعليهالمتَّفقُ)5(قتادةأبيوحديثُ

فيفيقرأبنا،يصلِّي!يطادلّّهرسول"كان:قتادةأبوقال.الأخريينالركعتينفي

الاَيةويسمعنا،وسورتينالكتاببفاتحةالأوليينالركعتينفيوالعصرالظهر

غيروالحديثان،"الكتاببفاتحةالأخريينفي"ويقرأ:مسلمزادأحيانًا"(.

.النزاعمحلِّفيصريحين

عنإخبارًاليس،وتخمينمنهمحزرهوفإنماسعيد،أبيحديثأما

الكلمة.فيهاتعجملمالتيقإلاالنسخفيهكذا(1)

.ك،قفيأهملت)2(

.(4)52مسلم)3(

مكانصوفيفيهما"الاَخرتين"وكذا،يأتيوفيماهنا"الأولتين":،عجفي(4)

."خريينلأا"

له.واللفظ)154/451)ومسلم)975(البخاريأخرجه(ه)
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يقتصركان)2(أنةبهيرادأنفيمكن،قتادةأنيحديثوأما.!ب!فعلة1(نفس)

كانبل،الاخريينالركعتينفيبهايُخِلُّيكنلمأنهبهيرادوأن،الفاتحةعلى

ركعة؛كلِّفيالفاتحةيقرأفكان،الأوليينفييقرؤهاكانكمافيهمايقرؤها

فاذا.التقسيممعرضفيفإنهأظهر،الاقتصارفيقتادةأبيحدثحماكانوإن

كان،بالفاتحةالأخريينوفي،وسورةبالفاتحةالأوليينفييقرأكان:قال

فيه.ذُكربماقِسمكلِّاختصاصفيكالصريع)3(

فيقرأوربما،فعلهأكثركانهذاإن:يقالأنفيمكنهذاوعلى

وهذاسعيد.أبيحديثعليهدلَّكماالفاتحةفوقبشيءالأخريينالركعتين

القراءةوتخفيفُأحيانًا،يخفِّفهاوكانالفجرفيالقراءةتطويلُ!يمّهديَهأنَّكما

أحيانًا،فيهايقنتوكانالفجرفيالقنوتوتركُأحيانًا،يطيلهاوكانالمغربفي

أحيانًا)4(،الآيةَفيهاالصحابةَيُسمِعوكانبالقراءةوالعصرالظهرفيوالإسرارُ

أعلم.واللّّهأحيانًا)6(.بهايجهروكان)5(بالبسملةالجهروتركُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بعضهموكأن."نفس"تفسير:المطبوعةالنسخوفي،"تفسير"إلىك،قفيتحرَّف

اللفظبيننسختهفيفجمعلحقًا،ناسخٌفظنَّه،نسخةحاشيةفيالصوابأثبت

وصوابة!المحرَّف

.كمنساقط""كانفعل

.(""كالتصريح:ق

.قتادةأبيحديثمن(154)ومسلم762()البخاريأخرجه

أنس.حديثمن)993(ومسلم)743(البخارياخرجه

خالدأبووفية(،247/)والبيهقي(6211)والدارقطني2(4)5الترمذيأخرجه

في""الكاملفيعديابنوقال."بذاكإسناده"ليس:الترمذيوقال.مجهول،الوالبي

غير-يرويةلاالحديث"وهذا(:012)2/سليمانأبيبنحمادبنإسماعيلترجمة
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فعلهمنيكنلملعارضٍشيئًاأحيانًاالصلاةفييفعلكانأنةوالمقصود

الصلاةإلىقامثم،طليعةًفارسًا!ي!1(بعث)لماهذاومن.الراتب

ولم)3(.الطليعةمنهيجيءالذيالشِّعبإلىالصلاةفييلتفت)2(وجعل

عائشةعن)4("البخاري"صحيحوفي.الصلاةفيالالتفاتهديهمنيكن

اختلاس"هو:قال؟الصلاةفيالالتفاتعن!يماللّّهرسولسألت:قالت

العبد".صلاةمنالشيطانيختلسه

2(

3(

4(

5(

قال:قالأنسعنالمسيِّببنسعيدحديثمن()هالترمذيوفي

جميعًاخالد.بنعمرانعنأوخالدأبيعن:قالسواءمحفوظغيروهومعتمر،

سليمانأبيبنحمادبنإسماعيلترجمةفي"الضعفاء"فيالعقيليوقال."مجهولين

المخرجالحديثساقثم"مجهولعنويحكيه،محفوظغير"حديثه257(:/1)

هذهبحثفيرجبابنأطالوقد.مسند"حديثبهاالجهرفييصح"ولا:وقالاَنفًا

3(.28620-/4)له"الباري"فتحانظر:،المسألة

".النبيبعثلماولهذا":ص

لما.جوابدونالأصولجميعفيالسياقكذا

الألبانيوصححه88(،1)9""الكبرىفيوالنسائي2(19،105)6داودأبوأخرجه

)378(.""الصحيحةفي

32(.1،7519)برقم

الأوسط""فيالطبرانيمطولًاأخرجهوكذلك.غريبحسن:وقال)958(برقم

المؤلفكفانافقدإسنادهوأما.الترمذيشيخطريقمن)856(و"الصغير"(1995)

يحتجلاالشيوخأحاديثمنأنه193(/)17"التمهيد"فيالبرعبدابنوذكر.مؤنته

فيالهاديعبدوابن226(/1)"الأشرافتحفة"فيالمزيعندوقعوقدبمتلها.

في-الحافظنقلوكذلك،صحيححسنحديث:الترمذيقول2()29"المحرر"
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الصلاةفيالالتفاتفانَّ،الصلاةفِىوالالتفاتَإياكبُنيَّ،))يا:!صاللّّهرسول

علَّتان.للحديثولكن،"الفريضةفيلاالتطوُّع،ففيبدَّلاكانفإن.هَلَكة

(1)طريقهعلىأنَّ:الثانية.تعرفلاأنسعنسعيدروايةأنَّإحداهما:

حديثمن(")3("مسندهغير)2(فيالبزارذكروقد.جُدعانبنزيدبنعلي

صلاة)الا:ع!ي!النبيعنالدرداءأبيعنسلامبناللّهعبدبنيوسف

للملتفت".

)1(

)2(

)3(

.ط76-0)"والترهيب"الترغيبفيالمنذريإليهوأشار2(42)"المرام"بلوغ

مع227-/1)الظراف""النكتفيذكرولكن.كذلكنسخهبعضلفيأنه(المعارف

عنالمعتمدةالنسخفيقالالترمذيأنبالذاتالإسنادهذاعلئالكلاماثناء(التحفة

صحيححسن:الكرخيبخطووقع،غريبحسن:الاستئذانأبوابفيالإسنادهذا

غلطمنهذامثل"وتصحيح:قالثم"الأذكار"،فيعليهاعتمدالنوويوأن،غريب

".بالحديثمعرفةأدنىلهممنيقعلافانه،الترمذيبعدَالرواة

التضبيببعدبعضهمكتبصحاشيةوفي،القديمةوالطبعاتالأصولجميعفيكذا

تنبيه.دونالصوابعلى"طريقه"في:الفقيوأثبت."لعله"في:""علىعلى

الرسالة.طبعةوتابعته،السابقةالطبعاتفيثبوتهامع"غير"كلمةالفقيحذف

والطبرانيأحمد"رواه278(:2/)الزوائد""مجمعفيالهيثميوقال.""أماليهفيلعله

قلت:."يعرفلا236(:/4)الذهبيقالمحمد،أبوميمونوفيه"الكبير"،في

كلاهما،المرفوعالحديثعقب274()79وأحمد(4)956شيبةأبيابنوأخرجه

بنيوسفحديثمن377()376،الطبرانيوأخرجهموقوفًا.الدرداءابيقولمن

وهو.لينفيه،طريفبنالصلتوفيه.لمجيمالنبيعنأبيهعنهذاسلامبناللّهعبد

قال32(.0)2/مهرانبنالصلتترجمةفي""الميزانفيكماالبزار""أماليفيأيضًا

".يثبتلا،مضطرب"والحديث:طرقهساقأنبعد(01)97""العللفيالدارقطني

3(.4/30)الكبير""التاريخ:كذلكوانظر
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الصلاةفييلحظكانع!اللّّهرسول"إن(:1)عباسابنحديثوأما

قال.يثبتلاحديثفهذا"،ظهرهخلفَعنقَهيلويولاوشمالًا،يمينًا

يزد.ولم"،غريب"حديث:فيهالترمذي

الناسبعضإن:لهقيلاللّهعبدأباأنالميمونيأخبرني:الخلالوقال

تغيَّرحتىشديدًاإنكارًاذلكفأنكر،الصلاةفييلاحظكان!النبيأنأسند

قطّحالٍفيرأيتهماحالٍفيورأيته،بدنهوتحرَّك،لونهوتغيَّر،وجهة

ذلك،أنكرأنهيعنىِ!؟الصلاةفييلاحظكان!النبيُّ:وقالسواها)2(،

بنسعيدعنهذا)3(إنماهذا؟روىمَن:وقالإسناد.لهليس:قالوأحسبه

سعيدحديثَوهَّناللّهعبدأباإنأصحابنا:بعضليقالثمالمسيِّب)4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

وابن(854)خزيمةوابن(453)"الكبرى"فيوالنسائي()587الترمذيأخرجه

(1/632)لحاكموا(5681)لدارقطنيوا(11/322)نيلطبراوا(22)88نحبا

أبيبنسعيدبنادلّهعبدعنموسىبنالفضلطريقمنكلهم(،13)2/والبيهقي

يروِهلمبأنهوالبيهقيوالدارقطنيالترمذيأعلهقد.بهعباسابنعنعكرمةعنهند

أبيبنسعيدبناددّهعبدعنفرواهوكيعخالفهوقد،موسىبنالفضلغيرمسندًا

()588الترمذيأخرجهمرسلًا،مج!ي!النبيعنعكرمةأصحاببعضعنهند

الأشنانيالطيبأبيروايةفيداودأبووقال(.213/)والبيهقي(861)5والدارقطني

سؤالات"فيالدارقطنيوقالى،أصحإنةالمرسلعن(5171/-الأشراف)تحفة

ص)الكبير""العللوانظر:.بصحيحليسإنهالفضلحديثعن76()ص"البرقاني

318(.317،/4)رجبلابن"الباري"فتح9(،2،980/)"الرايةنصب"(،401

منوهذامنهاإ،"أسوأ:الرسالةطبعةوفي.القديمةوالطبعاتالنسخجميعفيهكذا

احَمُهدكد.جم!الفقيالشيختصرُّف

.صمنساقطهذا""إنما

-الزهريعنأخبرنيأصحابنابعض:قالهشيمعن(5844)شيبةأبيابنأخرجها
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سعيد.عنرجلعنهوإنما:وقال،إسنادهوضعَّفهذا،

عنإبراهيمبنحسَّانبحديثأبيحدَّئتُأحمد)1(:بنادلّهعبدوقال

أنيعنيحدِّثمكحولًاسمعت:قالالعلاءسمعت:قالالكوفيالملكعبد

شمالًا،ولايمينًايلتفتلمالصلاةفيقامإذا!صالنبيُّ"كان:وواثلةأمامة

عليه.اضرب:وقالجدًّا،فأنكره("،سجودهموضعفيببصرهورمى

سندًاباطللأنهأشدَّللاولإنكارهوكانوهذا،هذاأنكرا!هدالَ!بمفأحمد

أعلم.وادلّّهمنكر.غيرفمتنهلاوإ،سندَهأنكرإنماوالثانيومتنًا؛

بالصلاةتتعلَّقلمصلحةكانلعله،فعلٍحكايةَلكان)2(الأولثبتولو

وألمصلحتها،الصلاةفي)3(اليدينوذووعمربكروأبوهو!صككلامه

)5(كبشةأبيعنداود)4(أبورواهالذيكالحديثالمسلمينلمصلحة

الصبح-صلاة-يعنيبالصلاة"ثُوِّب:قالالحنظليَّةابنسهلعنالسَّلُولي

يلتفت.ولاالصلاةفييلحظ!لمجصاللّهرسولكان:قالالمسيببنسعيدعن

بنحسانترجمةفي(""الكاملفيعديابنوعنة27(،10)"الرجالومعرفة"العلل(1)

.(264/)"الضعفاء"فيوالعقيلي(4/43)الكرمانيإبراهيم

.قمن""اد2()

بالرفع."اليدينو"ذوبكر""أبو:النسخجميعفيكذا)3(

""الكبرىفيوالنسائي2(105)داودأبومطولًاأيضًاوأخرجه9(.1)6برقم(4)

(4)87خزيمةابنصححه(.941)9/والبيهقي(69)6/والطبراني88(1)9

("الأمداود-أبي"صحيح:وانظر)378(.""الصحيحةفيوالألبانيوالحاكم

(4/،72.)73

.منعساقطة"كبشة...يزدولمغريب":العبارة(5)
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يعني:داود:أبوقال(".الشِّعبإلىيلتفتوهويصلِّي!ي!اللّهرسولُفجعل

الاشتغالمنالالتفاتفهذا.يحرُسالليلمنالشِّعبإلىفارسًاأرسلوكان

.الخوفكصلاةالعباداتتداخُلفييدخلوهو،الصلاةفيبالجهاد

)1(،"الصلاةفيوأناجيشيلأجهِّز))إنياللَّه!حُكَئهُ:رَعمرقولمنهوقريب

القرآنمعانيفيالتفكُّر)3(ونظيره)2(.والصلاةالجهادبينجمعفهذا

فهذا.والعلمالصلاةبينجمعٌفهذا،الصلاةفيمنهالعلمكنوزواستخراجُ

التوف!ق.وبادلّّهآخر.لونوأفكارهماللاهينالغافلينوالتفات،لون

الأخريين،علىالرّباعيَّةمنالأوليينالركعتينإطالةع!يمّالراتبفهديه

فيفأطيلأنا"أمالعمر:سعدقالولهذا.الثانيةعلىالأوليينمنالأولىوإطالة

.(4)"ك!يالهاللّهرسولبصلاةأقتديأنآلوولا،الأخريينفيوأحذف،الأوليين

كماالصلواتسائرعلىالفجرصلاةإطالة!صهديهكانوكذلك

ادلّهرسولهاجرفلما،ركعتينركعتينالصلاةادلّّه"فرض:عائشةقالت.تقدم

طولأجلمنحالهاعلىأُقِرَّتفانهاالفجرَ،إلاالحضرصلاةفيزيد!ي!

فيحبانابنحاتمأبورواه.النهار"وترلأنهاوالمغربَ،القراءة

،(1221)قبل(الصلاةفيءَالشيالرجليفكر)بابتحتبهمجزومًاالبخاريعلقه(1)

مسائله""فيأحمدالإمامبنصالحأخرجهوبنحوه8(،340)شيبةأبيابنوصلة

.(291)2/أبيةعن

363(.)صوالدواء"الداء"وانظر:)2(

الفكر".":ص،ج)3(

.(4)53ومسلم77(0)البخاريأخرجه(4)
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)2(."البخاري"صحيحفيوأصله(،)1""صحيحه

فيفعلكماآخرها،علىأولهاإطالة:صلواتهسائرفي!يمّهديهكانوهذا

ركعتينثم،طويلتينطويلتينطويلتينركعتينصلَّىلماالليلقياموفي،الكسوف

صلاته.أتمَّحتىقبلهما،اللتيندونوهماركعتينثمقبلهما،اللتيندونوهما

)3(،بذلكوأ!رهخفيفتينبركعتينالليلصلاةء!افتتاحههذايناقضولا

وغيرها.الفجرسنةبمنزلةفهي)4(،الليلقياممفتاحالركعتينهاتينلأن

معقائمًاوتارةًجالسًاتارةًوترهبعدأحيانًايصلِّيهماكاناللتانالركعتانوكذلك

هذا)6(تنافيلاالركعتينهاتينفانوترًا")5(،بالليلصلاتكمآخر"اجعلوا:قوله

1(

2(

3(

6(

المعاني"شرح"فيوالطحاوي49(0،34)5خزيمةابنوأخرجه)2738(،برقم

عنالحسنبنمحبوبطريقمن)0426(،"المشكلو"شرح4(183،15)1/

شيبةأبيابنوأخرجه.بةعائشةعنمسروقعنالشعبيعنهندأبيبنداود

عنطرقمن2(،43)3/والبيهقي26282(420،26)وأحمدمختصرًا6774()

الدوزيبرواية"تاريخه"فيمعينابنقال-بهعائشةعنالشعبيعنداود

هذا":فقالخزيمةابنأعلهوبه-،مرسلفهوعائشةعنالشعبيروىما(:485)3/

داودأصحابرواه،الحسنبنمحبوبغيرأعلمهأحديسندهلم،غريبحديث

أبوضعفههذا،ومحبوب"،الحسنبنمحبوبخلا،عائشةعنالشعبيعنفقالوا:

362(.0)للدارقطني"العلل":ومخارجهطرقهفيللاختلافوانظر.والنسائيحاتم

)685(.مسلمأخرجهوكذلك(،0901)برقم

)768(.هريرةأنيحديثمنوأمره)767(عائشةحديثمنفعلهمسلمأخرج

الفقي.تصرُّفمنأيضًاوهذا،"فهما":الرسالةطبعةوفي.الصلاةفهذه:يعني

عمر.بنادلّّهعبدحديثمن751()ومسلم)472(البخاريأخرجه

فيوكذاتنافيان"،لا":نشرتهفيالفقيوأصلحه.الصلاةيعني،النسخجميعفيكذا

الرسالة.طبعة
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عنتُخرجهالابعدهاشفعًاالسنةوصلاةللنهار،وترالمغربأنكماالأمر؛

كانت،الليلوتروهومستقلَّةً،عبادةًكانلماالوتركذلكالنهار.وتركونها

.المغربمنالمغربسنةمجرى(1جاريةً)بعدهالركعتان

آكدسنتهاعلىءلمجيم)2(النبيمحافظةكانتفرضًاالمغربكانتولما

ظاهرالوتربوجوبيقولمنأصلعلىوهذاالوتر.سنةعلىمحافظتهمن

شريفةمسألةوهي،ادلّّهشاءإنالركعتينهاتينفيكلاممزيدوسيأنيجدًّا.

التوفيق.وبادلّّه.مصنَّففيتراهالالعلك

فصل

بوزكهيفضيفكانمتورِّكًا،جلسالأخيرالتشهدفيجلسإذا!موكان

.واحدةناحيةمنقدميهويخرجالأرضلإلى

(4داود)أبوذكرها.التورُّكفي!رِوعنهزويتالتيالثلاثةالوجوهأحدفهذا)3(

"صحيحه"فيحاتمأبوذكروقد.لهيعةبنادلّّهعبدطريقمنحُمَيدأبيحديثفي

حديثه.تقدَّموقد،لهيعةابنطريقغيرمنحُمَتِدأبيحديثفيالصفةهذه

لخطمغايربخطواستدرك،فيعوقعالذيالخرمانتهىوهنا.الرسالةطبعةفيومثلة(1)

ناسخها.

".محافظته":ق2()

الصفة.يعني،""فهذه:،ع،جص)3(

فيوهببناللّّهعبدعنهروىوكذلك.عنهسعيدبنقتيبةبرواية731()برقم4()

أيضًا).وأخرجه281)2/البيهقيطريقهومنالوفاء(دار.ط238-)ص""جامعه

اللّه.شاءإنحسنفالحديثسعد.بنبالليثمقرونًالهيعةابنعن(201)2/البيهقي

32(.1،322)3/"الأمداود-أبي"صحيحوانظر:
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حُمَيدأبيحديثمن)2(1()""صحيحهفيالبخاريذكره:الثانيالوجه

ونصَباليسرىرجلهقدَّم)3(الأخيرةالركعةفيجلس"وإذا:قالأيضًا

،الوركعلىالجلوسفيللأولموافقفهذا."مقعدتهعلىوقعد،اليمنى

لها.الأولىالروايةتتعرَّضلمالقدمينهيئةفيوصفزيادةوفيه

بنادلّهعبدحديثمن)4(""صحيحهفيمسلمذكرهما:الثالثالوجه

قدمهويفرُش،وساقهفخذهبيناليسرىقدمهيجعلكان!ي!أنهالزبير:

)5(.""مختصرهفيالخِرَقيالقاسمأبواختارهاالتيالصفةهيوهذه.اليمنى

نصبوفي،جانبهمناليسرىإخراجفيالأوليينللصفتينمخالفوهذا

نأويحتملأظهر.وهذا،تارةًوهذاتارةًهذايفعلكان)6(فلعله،اليمنى

.الرواةاختلافمنيكون

قالثم.السلاميليالذيالتشهدفيإلاالتورُّكهذا!يطعنهيذكرولم

وهذا.تشهُّدانفيهاالتيبالصلاةمخصوصهذا:وافقهومنأحمدالإمام

تخفيفه،يُسَنُّ)7(الذيالأولالتشهدفيالجلوسبينفرقًاجُعِلفيهاالتورُّك

)828(.برقم)1(

(".)2(ص،ج:"في

."خرةلاَا":ق3()

.تقدمقدو،(975)برقم(4)

تحتاليسرىرجلهباطنويجعل.اليمنىرجلهفنصب،تورَّك...":ونصُّه23()ص(5)

226(.22-5)2/""المغنيوانظر:."الأرضعلىأليتيهويجعل،اليمنىفخذه

"."ولعلة:ق)6(

"."سُنَّ:ص)7(
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الذيالثانيالتشهدفيالجلوسوبين،للقياممتهيَئَّاَفيه)1(الجالسويكون

التشهُّدينبينفارقةًالجلوسينهيئةفتكونوأيضًامطمئنًّا.فيهالجالسيكون

!وعنهالصفةهذهذكرإنماحميدأبافإنوأيضًافيهما.حالَهللمصلِّيمذكِّرةً

كانوأنهالأولالتشهدفيجلوسهصفةذكرفإنه،الثانيالتشهدفيالجلسةفي

لفظ)3(:وفي،)2("الأخيرةالركعةفيجلس"وإذا:قالثممفترشًايجلس

."الرابعةالركعةفيجلس"فإذا)4(

التسليمفيهاالتيالسجدةكانتإذا"حتى(:)هألفاظهبعضفيقولهوأما

يرىمنبهاحتجَّ)7(قدفهذا،متورِّكًا"شقِّهعلىوجلس)6(،رجليهأخرج

قولوهذاالثنائيَّة)8(،فيفيتورَّك،السلاميليهتشهُّدكلِّفييُشرَعالتورُّك

إنماذلكأنعلىيدلالحديثسياقبل،الدلالةفيبصريحوليس.الشافعي

فيجلوسهصفةذكرفإنه؛والثلاثيةالرباعيةمنالسَّلامَيليالذيالتشهدفيكان

".تخفيفة"يسنباسقاط"الجالسيكون"الذي:ك،ع(1)

)828(.البخاريلفظوهو،""الآخرة:ق2()

قريبًا.تخريجةتقدموقد،لهيعةابنطريقمنوغيره)659(داودأبوأخرجهبنحوه)3(

."!اذا":،عك(4)

(403)والترمذي()639داودوأبو(913)6والدارمي(9523)9أحمدأخرجة(5)

وابن(1601)ماجةوابن(1)186(""الكبرىوفي(2621)""المجتبىفيوالنسائي

.بنحوه(72921،)2/والبيهقي(1)867حبانوابن7(00.)587خزيمة

للنسخخلافًاالنصغيَّرالذيالفقيلنشرةتبعًا"اليسرى"رجلة:الرسالةطبعةفي)6(

".حبانابنو"صحيحالسابقةوالطبعات

"يحتج".:ق)7(

"."الثانية:،جصعداما)8(
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التسليمفيهاالتيالسجدةكانتإذا"حتى:قالثممنه،وقيامهالأولالتشهد

بالتشهدالجلوسهذااختصاصفيظاهرالسياقفهذا(.1)متورِّكًا"جلس

أعلم.واللّه.الثاني

فصل

اليمنى،فخذهعلىاليمنىيدهوضعالتشهدفيجلسإذا!يرِوّوكان

أصابعة"وقبض:لفظوفيالسبَّابة)3(.ونصَب)2(الثلاثةأصابعهوضمَّ

ابنعن)4(مسلمذكره،"اليسرىفخذهعلىاليسرىيدهووضع،الثلاث

ثم،اليمنىفخذهعلىالأيمنمرفقهحدَّ"جعلحجر:بنوائلوقالعمر.

يدعويحرِّكهافرأيته،إصبعهرفعثم،حلقةًوحلَّقأصابعهمنثنتينقبض

)6(:"مسلم"صحيحفيعمرابنحديثوفي(")5(."السننفيوهو،بها"

".وخمسينثلاثًا"وعقد

)1(

)2(

(3(

)4(

(5(

)6(

72(،)2/والبيهقي(1601)ماجهوابن73(0)داودوأبو()6913الدارميأخرجه

.()1876حبانابنصححة

الوصف.فيسائغةوالتأنيثالتذكيرفيوالموافقةالعدد،بتأنيثالأصولفيكذا

"مسنده"فيالحميديبلفظأشبهواللفظعمر،ابنحديثمن058()مسلمأخرجه

.)662(

.بنحوه(058161/)برقم

تقدموقد(،1911،)659"و)الكبرى(2681)988،""المجتبىفيالنسائيأخرجه

راوًيا.عشرثمانيةدونزائدةبهاتفرد،شاذة"يحركها"زيادةأنبيانمعتخريجه

(72579،)6داودوأبو(1)8876وأحمد3(5920)مختصرًاشيبةأبيابنوأخرجه

منكلهم72()2/والبيهقي(11)98"الكبرىو"(21)65(""المجتبىفيوالنسائي

7(.)13خزيمةابنصححه،صحيحوإسناده،الشاذةالزيادةهذهبغيرزائدةطريقغير

.(0/58511)رقم
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أراد"الثلاثأصابعه"قبض:قالمنفان،واحدةكلُّهاالرواياتوهذه

:قالومن.كالسَّبَّابةمنشورةًتكنلممضمومةًكانمتالوسطىأنبه

معمقبوضةً)2(تكنلمالوسطىأنأراد"أصابعهمنثنتين1()"وقبض

صرَّحوقد.الوسطىدونالقبضفيمتساويتانوالبِنْصِرالخِنْصِربلالبِنْصِر،

تكونالعقدهذافيالوسطىفإن"،وخمسينثلاثًا"وعقد:قالمنبذلك

البنصر.معمقبوضةًتكونولامضمومةً،

يلائملاوخمسينئلاثة)3(عقدُإذهذا،الفضلاءمنكثيراستشكلوقد

هذافيالبنصرتركبأنبدلاالخنصرفإن،المذكورتينالصفتينمنواحدةً

هذافيصفتانلهاالثلاثةبأنالفضلاءبعضهذاعنأجابوقدالعقد)4(.

الأصابعفيهاتكونعمر،ابنحديثفيذُكِرتالتيوهي،قديمةٌالعقد:

المعروفةوهي،وحديثة.الوسطىمعالإبهامتحليقمعمضمومةًالثلاث

أعلم.وادلّه.الحسابأهلبيناليوم

آخرعندمرفقهحدُّفيكونيجافيها،ولافخذهعلئذراعهيبسطوكان

.اليسرىالفخذعلىالأصابعفمبسوطة)5(اليسرىوأما،فخذه

الواو.دون"قبض":،عك(1)

تصحيف."،مفتوحة":،جص2()

ثلاثًا".عقد"إذا:ن)3(

"تسعة:عندهمتسمَّىالحديثفيالمذكورةوالصفة.الحسابأهلعند:يعني(4)

وخمسينثلاثةعقدفيالبنصرعلىالخنصروضعأنالفركاحابنوذكر."وخمسين

937(./1)"المحتاج"مغنيانظر:.ذلكفيهاغيرهميعتبرولممصر،أقباططريقة

."مد":ن،ق(5)
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وفي،سجودهوفي،ركوعهوفي،يديهرفعفيالقبلةبأصابعهيستقبلوكان

كلِّفييقولوكان.سجودهفيالقبلةرجليهبأصابعأيضًاويستقبل.تشهُّده

التحية.:ركعتين

مواطن.فسبعةالصلاةفيفيهايدعوكانالتيالمواضعوأما

.الاستفتاحمحلِّفيالإحرامتكبيرةبعدأحدها:

والقنوتالوتر،فيالقراءةمنالفراغوبعدالركوعقبل:الثاني

نطرًا)2(.فيهفإنَّذلك،عنهصحَّإن،الصبحفيالعازض)1(

من"مسلم"صحيحفيذلكثبتكما،الركوعمنالاعتدالبعد:الثالث

الركوعمنرأسةرفعإذا!ي!اللّّهرسولكان:أودنىأبيبناللّهعبدحديث

وملءُالسماواتملءُالحمد،لكربَّنااللهم،حمدهلمناللّّه"سمع:قال

والماءوالبردبالثلجطهِّرنياللهمَّبعد.شيءمنشئتماوملءُ،الأرض

منالأبيضالثوبينقَّىكماوالخطاياالذنوبمنطهِّرنياللهمَّالبارد.

.)3("الوسخ

اغفراللهمَّ.وبحمدكربَّنااللهمَّ"سبحانك:يقولكانركوعهفي:الرابع

4(.)"لي

دعاله.غالبكانوفيه،سجودهفي:الخامس

."لعارض":،عك(1)

.نظر"":،عك(2)

تخريجه.تقدموقد،مسلمأخرجه)3(

تخريجة.تقدموقد،ومسلمالبخاريأخرجه(4)
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السجدتين.بين:السادس

هريرةأبيحديثفيأمَروبذلك.السلاموقبلالتشهُّدبعد:السابع

السجود.فيبالدعاءأيضًاوأمَرعبيد)1(،بنفَضالةوحديث

فلم)2(،المأ!ومينأوالقبلةمستقبلَالصلاةمنالسلامبعدالدعاءوأما

وأماحسن)3(.ولاصحيحبإسنادعنهرويولاأصلًا،هديهمنذلكيكن

خلفائه،منأحدولاهويفعلهفلموالعصر،الفجربصلانيذلكتخصيص

بعدهما.السنةمنعوضًارآهمنراَهاستحسانهووإنما؛أمتهإليهأرشدولا

أعلم.واللّه

هووهذافيها.بهاوأمرَفيهافعَلهاإنمابالصلاةالمتعلِّقةالأدعيةوعامَّة

سلَّمفإذا.الصلاةفيداممايناجيه،ربِّه!ىمقبلفإنهالمصلِّي،بحالاللائق

منه.والقربيديهبينالموقفذلكوزال،المناجاةتلكانقطعتمنها

إذايسالهثم،عليهوالإقبالمنهوالقربمناجاتهحالفيسؤالهيتركفكيف

نأإلا،بالمصليالأولىهوالحالهذا)4(عكسأنريبولا؟عنهانصرف

وهلَّلهاللّهوذكرصلاتهمنفرغإذاالمصلِّيأنَّوهي،لطيفةًنكتةًهاهنا

نألهاستُحِبَّ،الصلاةعقيبالمشروعةبالأذكاروكبَّرهوحمِدهوسبَّحه

وأما.أربعمنبالاستعاذة!ك!م!مّأمرهوفية)588(مسلمفأخرجههريرةأبيحديثأما(1)

تخريجه.فسيأنيعبيدبنفضالةحديث

القبلةمستقبل...":الوجههذاعلى(1/1133)""الفتحفيحجرابنالحافظنقلة)2(

غريب.وهو،"والمأموموالمنفردالإمامُسواءٌ

".صحيحولا"حسن:نق،عداما)3(

"هذه".:نق،ج،)4(
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هذهعقيبدعاوهويكونشاء.بماويدعوذلك،بعد!شًيروالنبيعلىيصلِّي

وأثنيوحمدهاللّهذكرمنكلَّفان1َّ(؛)الصلاةدبرلكونهلا،الثانيةالعبادة

حدثحطفيكماذلك،عقيبالدعاءلهاستُحِبَّ!ي!رسولهعلىوصلَّىعليه

ليصلّثم،عليةوالثناءاللّّهبحمدفليبداأحدكمصلَّى"إذاعبيد)2(:بنفَضالة

صيم.حديث:الترمذيقال،شاء"مابعدُلياعثم!ي!،النبيِّعلى

نل

يسارهوعن،اللّّهورحمةعليكمالسلام:يمينهعنيسلِّم!ي!كانثم

)3(.كذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

وهم)4(:صحابيًّا،عشرخمسةعنهرواهالرَّاتبفعلهكانهذا

الدعاء"وأما:قولهمنالمؤلفكلام(134-11/133)""الفتحفيحجرابننقل

ثبتفقدمردود،مطلقًاالنفيمنادَّعاهوما":بقولهعليهوعقَّبهنا،إلى"السلامبعد

كلبدبرالمراد:قيلفإن":قالثمصلاةكلِّدبرالدعاءفيأحاديثونقل.".معاذ.عن

بةوالمراد،صلاةكلدبربالذكرالأمروردقد:قلناالتشهد،وهوآخرهاقربصلاة

لقيناهممنكثيروفهم":قالثم."يخالفهمايثبتحتىهذافكذاإجماعًا،السلامبعد

فإن،كذلكوليسمطلقًا،الصلاةبعدالدعاءنفيالقيمابنمرادأنالحنابلةمن

وأما.السلامبعدهـايرادهالقبلةالمصلِّياستقبالاستمراربقيدنفاهأنَّهكلامهحاصل

حينئذ".بالدعاءالإتيانعندهيمتنعفلاالمشروعةالأذكارقدَّمأوبوجههانتقلإذا

نظر.الحافظكلاموفي:قلت

فيوالنسائي3(4)77والترمذي(1841)داودوأبو3(4)77أحمدأخرجه

صححه،(2/741،841)لبيهقيوا)021)8"لكبرىاو"(4821)"لمجتبىا"

23(.1/0)والحاكم(0691)حبانوابن7(01،790)خزيمةوابنالترمذي

.سمرةبنجابرووقاصأبيبنسعدحديثمن(481،)582مسلمأخرجه

"."منهم:نق،عداما
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،الساعديسعدبنوسهلوقَّاص،أبيبنوسعدمسعود،بناللّهعبد

بنوعمَّار،اليمانبنوحذيفة،الأشعريموسىوأبوحُجْر،بنووائل

مالكوأبو،عازببنوالبراءسمُرة،بنوجابرعمر،بناللّهوعبدياسر،

بنوعديرِمْثة،وأبوأوس،بنوأوسعلي،بنوطَلْق،الأشعري

عُمَيرة)1(.

)1(

)2(

يثبتلملكن)2(،وجههتلقاءواحدةًتسليمةًيسلِّمكانأنهعنهرويوقد

عنالبابفيوذكر،وصححه)592(مسعودبناددّهعبدحديثمنالترمذيأخرج

انظر:عشر.ستةعددهمفصار،المؤلفيذكرهولمادلّّهعبدبنجابرمنهم،ثمانية

الترمذييذكرهملمالذينوأما6(.05-2476/)للوائلي"الألباب"نزهة

)179((ماجه]ابنالأشعريموسىوأبو)22864((]أحمدسعدبنفسهل

الاَثار"]"معانيالأشعريمالكوأبو19(()6ماجه]ابناليمانبنوحذيفة

الاَثار"]"معانيسأوبنوأوس)،464)93/]أحمدعليبنوطلق926((/1)

(1/962)الاثار"معاني]"رمثةوأبو2(،1/91)"الطبرانيو"معجم2(1/96)

الأسقعبنواثلةعنالملقنابنوزاد728((.)727،"الطبرانيو"معجم

62(.1،6)4/المنير""البدرانظر:،حصينبنويعقوب

عائشة،حديثمن(1)599حبانوابن9(1)9ماجةوابن2()69الترمذيأخرجه

،البخاريعنالترمذينقلكما،منكرةعنهالشامأهلروايةمحمد،بنزهيرفيه

عنهومنكر،حديثهذا"(:414)"العلل"فيحاتمأبوقال.شاميةروايةوهذه

شاهدوله35(.)13""عللهفيالدارقظنيالموقوفَرجحوكذلك."موقوفعائشة

(122)6/والطبراني)189(ماجهابنأخرجهبه،يفرحلاسعدبنسهلحديثمن

قالسعد،بنسهلبنعباسبنالمهيمنعبدوفيه(،1355،)1354والدارقطني

حديثمنآخرشاهدوله."الحديث"منكر(:137)6/الكبير""التاريخفيالبخاري

وفيي(،917)2/والبيهقي29(0)ماجهابنأخرجه،كذلكضعيفاكوعبنسلمة

ضعيف.راشد،بنيحتى
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يسلِّمكان!يمّأنهعائشةحديثفيهماوأجود.صحيحوجهمنعنهذلك

حديثوهو.يوقظناحتىصوتهبهايرفع"عليكم"السلام:واحدةًتسليمةً

عنةروواوالذين.الليلقيامفيكانلكنه)2(""السننفيوهو(،1معلولى)

ليسعائشةحديثأنعلى؛والنفلالفرضفيشاهدوهماروواالتسليمتين

يسلِّمكانأنهأخبرتبل،الواحدةالتسليمةعلىالاقتصارفيصريحًا

سكوتهاوليسعنها.سكتتبل،الأخرىتَنْفِولمبها،يوقظهمتسليمةً)3(

وأحاديثهمعددًا،أكثروهم.وضبطهاحفظهامنروايةعلىمقدَّمًاعنها

.حسانوالباقي،صحيحةأحاديثهممنوكثيرٌ،أصحُّ

تسليمةًيسلِّمكانأنهمج!ي!النبيعنرويالبرِّ)4(:عبدبنعمرأبوقال

حديثومن،عائشةحديثومنوقَّاص،أبيبنسعدحديثمنواحدةً

علَّةذكرثم.بالحديثالعلمأهل)يصحِّحها)هلامعلولةٌأنهاإلاأنس؛

هذا:وقالواحدةً)6(،تسليمةًالصلاةفييسلِّمكان!النبيئَأنَّسعدحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أحمدعندكماعائشةعنأوفىبنزرارةروايةمنأنههيالمرادةالعلةولعل

وقد.منهاالحديثهذايسمعلموزرارة(،13-41348)6داودوأبي2(5)879

(0602)عوانةوأبي(413)9داودوأبي2(5)889أحمدعندأخرىروايةفيجاء

.واحدةكانتالتسليمةأنفيهاوليس،هشامبنسعدبينهماأن

السابق.التعليقوانظر(،9134-)1346داودأبو

"."واحدة:نهامشفيبعده

.(692-4/192)الاستذكار""في

.الأخرىالنسخمنأثبتكما"الاستذكار("وفي.يصححها""ولا:ن،ق

العزيزعبدبتفردوأعله266(/1)الاثار"معاني"شرجفيالطحاويأخرجة

في=البرعبدابنقالوكذلك،ثابتبنمصعبأصحاببينمنبهالدراوردي
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وعنيمينهعنيسلِّم!ي!اللّّهرسول"كان:الحديثوإنما،وغلطٌوهمٌ

عن،ثابتبنمصعبعن)2(،المباركابنطريقمنساقثم)1(."يساره

رسول"رأيت:قالأبيهعنسعد،بنعامرعنسعد،بنمحمدبنإسماعيل

فقالخدِّه("،صفحةإلىأذظركأني)3(،شمالهوعنيمينهعنيسلِّم!الدّه

بنإسماعيللهفقال!م.اللّّهرسولحديثمنهذاسمعناما:الزُّهريُّ

:قال؟فنصفه:قاللا.:قالسمعتَه؟قد!س!اللّّهرسولحديثأكُلَّمحمد:

إ)4(.تسمعلمالذيالنصففيهذافاجعل:قاللا.

فلمواحدةًتسليمةًيسلمكانأنه!ي!النبيعنعائشةحديثوأما:قال

عائشة،عنأبيهعنعروةبنهشامعنوحدهمحمدبنزهيرإلاأحايرفعه

الجميع،عندضعيف!محمدبنوزهير.وغيرهسلمةأنيبنعمروعنهرواه

.وغيرهثابتبنمصعبعنطرقمنالحديثساقأنبعد292()4/"الاستذكار"

.تقدموقد(،582)مسلمأخرجه(1)

الآثار"معانيشرح"فيوالطحاوي(2171)727،خزيمةابنأخرجهطريقهمن2()

(4651)أحمدأيضًاوأخرجه(،2178/)والبيهقي(2991)حبانوابن2(1/67)

ثابت.بنمصعبعناَخرطريقمن

عليها.ضربثم،"حتى":بعدهنفي)3(

حبانوابنُ(1712)727،خزيمةابنُالحديثعقبالزهريقصةذكروكذلك4()

..."2(:40)9عوانةأبوأخرجهاَخرلفظوللقصة(.2178/)والبيهقي(1)299

فتذاكرنا،والزهريأنااجتمعت:قالوقاصأبيبنسعدبنمحمدبنإسماعيلعن

بهاأَحدَثإسحاقأبيابن:أنافقلت،واحدةتسليمة:الزهريفقال،واحدةتسليمة

عنيسلمكانع!م!وّاددّهرسولأنأبيهعنوقاصأبيبنسعدبنعامرحدثني،عليك

القصة.دونلكنمرارًاسبقكما582()مسلمفيوأصله،"يسارهوعنيمينه
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بنعمرو:فقالالحديثهذامعينبنليحيىوذُكِر.بهيُحتجُّلاالخطأكثير

فيهما.حجةلاضعيفانوزهيرسلمةأبي

عنالسَّختيانيأيوبطريقمنإلايأتفلم(،1أنس)حديثوأما:قال

شيئًا)2(.عندهمأنسمنأيوبيسمعولمأنس،

وعمربكروأبا!يهالنبيأن(4)الحسنمرسلا)3(]منرويوقد:قال

واحدةً.تسليمةًيسلِّمونكانوااكأيلَّةُعَنطُرَ

عملٌوهوقالوا)5(:.المدينةأهلعملغيربالتسليمةالقائلينمعوليس

فيلوقوعهيخفىلالأنه،بهالاحتجاجيصحُّومثلهكابر،عنكابرًاتوارثوهقد

مرارًا.يومكلِّ

والسنن.معهموالصوابالفقهاء،سائرفيهاخالفهمقدطريقةوهذه

وقد.كانمنكائنًاأحد)6(لعملتُرَدُّولاتُدفَعلاع!ي!ادلّهرسولعنالثابتة

فيرجبابنونقل،أنسعنأيوبعنجريرطريقمن(141/)13البزارأخرجه(1)

منكر،وهو،مرسلحديث"هذا:قالأنهالأثرمعن(461)5/"الباريإفتح

".عجائبأيوبعنيرويحازمبنجرير:يقولاللّهعبدأباوسمعت

تميمةأبيبنأيوب:يقولأنيسمعت"93(:)ص""المراسيلفيحاتمأنيابنقال2()

".الأعمشمثلوهو،منةيسمعولممالكبنأنسرأىالسختياني

السطر:فوقفيع""مرسلبعدبعضهمزادوقد."الاستذكار"منالحاصرتينبينما)3(

.نفيومثله"عن"،

لين.إسنادهوفي3(،810)شيبةأبيابنأخرجه(4)

منه.النقلانتهىوهنا،"الاستذكار"فيالبرعبدابنقولومو)5(

النسَّاخ.بعضمنتصرُّفولعلة،بلد"أهلبعمل":المطبوعةالنسخفي)6(
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ولم،العملعليهاأمورًااستمرَّالصلاةفيوغيرهابالمدينةالأمراءأحدث

زمنفيكانمابهيُحْتَجَّالذيالمدينةأهلوعملُ.استمرارهإلىيُلتفَت

منبهامنعصرانقراضوبعدموتهمبعدعملهموأما.الراشدينالخلفاء

عملُلا،الناسبينتحكموالسُّنَّةُ.غيرهمعملوبينبينهفرقفلا،الصحابة

التوفيق.وباللّّه.وخلفائه!اللّّهرسولبعدأحدٍ

فصل

القبر،عذابمنبكأعوذإني"اللهمَّ:فيقولصلاتهفييدعو!ي!وكان

.والمماتالمحيافتنةمنبكوأعوذالدجَّال،المسيحفتنةمنبكوأعوذ

.(1)"والمأثمالمغرممنبكأعوذإنياللهمَّ

)2(،ذاتيفيووسِّعلي،ذنبيلياغفر"اللهمَّأيضًا:صلاتهفييقولوكان

")3(.رزقتنيفيماليوبارك

)1(

)2(

)3(

عائشة.حديثمن(921)958/ومسلم7923(832،)البخاريأخرجة

ط23188-1،231)4المسند""فيالحديثلفظوهو.الأصولجميعفيهكذا

فيقناسخأشاروقد.الصدر"وشرحالخلقسعة"يريد:السنديقال(.الرسالة

.المشهورةالروايةوهي."داري"في:الصوابإنإلىحاشيتها

فيوالنسائي)7273(يعلىوأبو(45791)وأحمد3(4000)شيبةأبيابنأخرجه

حديثمن1968()"و"الأوسط)656(الدعاء""فيوالظبراني)8289("الكبرى"

نتائج"فيالحافظفتعقبه"الأذكارإ،فيالنوويصححه.الأشعريموسىأبي

وقدحصينبنعمرانولاجندببنسمرةيلقلممِجْلَزأبابأن263(/1)الأفكار"

لمممنالإرسالمنهعُهِدوقدنظر،موسىأبيمنسماعهففي،موسىأبيبعدتأخرا

وشاهد،وضعفه35(00)الترمذيأخرجههريرةأبيحديثمنشاهدوله.يلقه

ضعيف.واسناده(،1)8965أحمدعند!لَخم!مالنبيرمقرجلعنآخر
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الرشد.علىوالعزيمةالأمر،فيالثباتاسألكإني"اللهمَّ:يقولوكان

صادقًا.ولسانًاسليمًا،قلبًاوأسألك.عبادتكوحسن،نعمتكشكرواسألك

لماواستغفرك،تعلمماشرِّمنبكواعوذ،تعلمماخيرمنواسألك

.(1)"تعلم

منخيرُانتوزكِّهاتقواها،نفسيأعطِ"ربِّ:سجودهفييقولوكان

ركوعهفييقولهكانمابعضذكرُتقدَّموقد)2(.ومولاها"وليُّهاأنتزكَّاها،

.الركوعفيواعتدالةوجلوسهوسجوده

)1(

)2(

والطبراني(4013)والنسائي3(04)7والترمذي(41171،13371)أحمدأخرجه

(71750718-57،71)7135،الكبير"و"المعجم632()626-"الدعاء"في

فيالحافظورأى.ضعفمنتخلولاطرقمنأوسبنشدادحديثمنوغيرهم

القولإطلاقمعهايمتنعبعضًابعضهايقويطرقهأن77()3/الأفكار""نتائج

لعدمهولة1/80،5]والحاكم،39،7491]هحبانابنتصحيحوأن،بضعفه

)3228(.""الصحيحة:وانظر.والحسنالصحيحبيننفريقهما

من!يمّالنبيفقدتأنهاعائشةحديثمناللفظبهذا)25756(أحمدأخرجه

فيالدعاء.هذايقولوهوساجد،وهوعليةيدهافوقعتبيدها،فلمسته،مضجعة

مسلمأخرجإذ،منهالخطأولعل.عائشةيدركولملين،فيةسعيد،بنصالحإسناده

منبرضاكأعوذ"اللهم:يقولكانأنةالقصةهذهفيعائشةحديثمنوغيره()486

كماأنتعليكثناءأحصيلامنكبكوأعوذ،عقوبتكمنوبمعافاتك،سخطك

فيهفالصحيحالمؤلفذكرهالذيالدعاءوأما.المحفوظوهو"،نفسكعلىأثنيت

أرقم،بنزيدحديثمن)2722(مسلمأخرجةالذي!سًي!النبيدعاءمنجزءأنة

.سجودهفييقولهكانأنهفيهوليس
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فصل

اغفر"ربِّ:كقولهالإفرادبلفظكلِّهاالصلاةفي!صأدعيتهفيوالمحفوظ

ومنهافيها)2(.عنهالمحفوظةالأدعيةوسائر(.1)"واهدِنيوارحَمْني،لي،

البارد)3(،والماءبالثلجخطايايمناغسلني"اللهمَّ:الاستفتاجدعاءفيقوله

)4(.الحديث"...خطايايوبينبينيباعِدْاللهمَّ

!ي!:النبيعنثوبانحديثمن()ه""السننوأهلأحمدالإماموروى

ابنفقال("،خانهمفقدفعَلفان،بدعوةنفسَهفيخُصَّقومًاعبلأيؤمَّ"لا

وبينبينيباعِدْ"اللهمَّحديثذكروقد)6(،""صحيحهفيخزيمة

يؤمَّ"لاالموضوعالحديثردِّعلىدليلٌهذافي:قال،الحديث."..خطاياي

شيحْوسمعت."خانهمفقدفعلفإن،دونهمبدعوةنفسهفيخُصَّقومًاعبدٌ

الإمامبهيدعوالذيالدعاءفيعنديالحديثهذا:يقولتيميةابنالإسلام

()898ماجهوابن2(482،85)والترمذي85(0)داودوأبو2(598)أحمدأخرجة(1)

.تقدموقدالعلاء،أبيكامللضعفضعيفوالحديث،عباسابنحديثمن

.ن،قمنساقطفيها""عنة)2(

.(0281)الدارميلفظغيرهامنوالمثبت.والبرد""والماء:ج)3(

.تقدموقداللَّهُ!كَئهُ،رَهريرةأبيحديثمنعليهمتفق4()

ماجهوابن)357(والترمذي(09)داودوأبو2(142)5أحمدالإمامأخرجة5()

الترمذيإليهأشاراختلافإسنادهوفي!شًي!،النبيمولىثوبانحديثمن)239(

للألباني"الأمداود-أبيضعيف":للتفصيلوانظر(.51)68""العللفيوالدارقطني

وأفاد.فأجادفيهالنفسأطالفقد35(32-/1)

نفسهالإمامخصوصيةفيالرخصةباب":ولفظه(0163)الحديثعلىالتبويبفي)6(

."..!ك!.النبيعنالمرويالثابتغيرالخبرخلاف،المأموميندونبالدعاء
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أعلم.واللّّه(.1)ونحوهالقنوتكدعاء،فيهويشتركونوللمامومينلنفسه

فصل

2(.أحمد)لإماماذكره.رأسةطأطأالصلاةفيقامإذا!ي!نوى

تقدَّم.وقد،إشارتَهبصرُهيجاوزلاالتشهُّدفيوكان

،الصلاةفيوروحهوسرورهونعيمهعينهقرَّةتعالىاللّهجعلقدوكان

عينيقرَّةُ"جُعِلَتْ:يقولوكان(.4)"بالصلاةأَرِحْنا،بلاليا":يقول)3(فكان

)5(."الصلاةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أحوالمراعاةعنذلكمنفيةهومايشغلهيكنفلمهذا،ومع

.(611)23/"الفتاوى"مجموعفينحوهوانظر

937(./1)"و"المباعجفيحاشيةفيكماسيرينابنعن"والمنسوخ)الناسخفي

عنسيرينبنمحمدحديثمن283()2/والبيهقي393()2/الحاكموأخرجه

الغليل""إرواءوانظر:.سيرينابنعنمرسلأنهالصحيحالبيهقيقال.هريرةأبي

/2(-71.)73

".وكان":ن،ق

طريقمنكلهم(4162)والطبراني(8594)داودوأبو23(0)88أحمدأخرجه

وقد!يوِر.النبيعنخزاعةمنرجلعنالجعدأبيبنسالمعنمرةبنعمرو

فيهالقولفصلوقد.الصحابيفيثَمّومِنالجعد،أبيبنسالمعلىفيهاختلف

أبيبنوسالم.أصحإنهالمذكورالطريقعنوقال(164)"العلل"فيالدارقطني

"الكشاف"تخريجفيالزيلعيصححههذاومع.الإرسالكثيرثقتهمعهذاالجعد

حاشيةوانظر:(.طبريةدار-1/181)الإحياء""تخريجفيوالعراقي62(/1)

231(.45)المسند""محققي

.(151)صتقدموقد،مرسلأنهفيهوالصواب(،49221)أحمدأخرجه
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يديه،بينقلبهوحضور،اللّّهمنوقربه،إقبالهكمالمع،وغيرهمالمامومين

بكاءفيسمعإطالتها،يريدوهوالصلاةفييدخلفكان.عليهواجتماعه

أمِّه)1(.علىيشُقَّأنمخاقةَفيخفِّفها،الصبي

الذيالشعبإلىيلتفتوجعليصلِّيفةامله،طليعةًفارسًامرةًوأرسل

فارسه.حالمراعاةعنفيههومايشغلهولم)2(،الفارسمنهيجيء

الربيعبنالعاصأبيبنتأمامةحاملوهوالفرضيصلِّيكانوكذلك

وضعها)3(.وسجدركعوإذاحملها،قامإذا،عاتقهعلىابنتهابنة

فيطيل،ظهرهفيركب)4(،الحسينأوالحسنفيجيء،يصلِّيوكان

)6(.ظهرهعنيلقيهأن)5)كراهةالسجدة

لهافيفتعفيمشي،مغلقوالبابحاجتهامنعائشةفتجيءيصلِّي،وكان

لامصلَّاه)7()8(.إلىيرجعثم،الباب

)1(

)2(

(3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)81

أنس.حديثمن(047)ومسلم7(0)8البخاريأخرجه

28(.)صهتقدمّوقد،صحيحوهو(،19)6داودأبوأخرجه

.الأنصاريقتادةأنيحديثمن5()43ومسلم5()699البخاريأخرجه

.""والحسين:ق،ص

.""كراهية:ن،ق

"و"الكبرى(1411)"المجتبىدافيوالنسالْي27647(،61)330اْحمدأخرجه

،165)3/الحاكمصححهالهاد.بنشدادحديثمن263()2/والبيهقي731()

773(.772،)2/"الصلاةصفةإأصلفيوالألباني626(

."الصلاة":ن

فيوالنسائي6)10)والترمذي(229)داودوأبو2(04)27أحمدأخرجه

-.لينفيه،سنانبنبردوفيه(،0131)528."و"الكبرى(012)6"المجتبى)
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فقال،الصلاةفيوهوعليهيسلِّممنعلىبالإشارةالسلاميردُّوكان

1(،)عليةفسلَّمت،يصلِّيوهوأدركتُهثم،لحاجة!ي!اللّهرسولبعثنيجابر:

)2(.""صحيحةفيمسلمذكرهإليُّ.فاشار

أحمد)3(.ذكره.الصلاةفييشير!النبيُّكان:أنسوقال

فردَّ،عليةفسلَّمتُيصلِّي،وهو!ي!اللّّهبرسولمررتُ:صهيبوقال

"السنن"فيوهو.بإصبعةإشارةً:قالإلا)4(أعلملا:الراويقال.إشارةً

)5(.و"المسند"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

77(./4)"الأمداود-أبي"صحيحفيالألبانيوحسنه،الترمذيضعفهوالحديث

"المسند".محققيتعليقوانظر:

.صمنساقط""عليه

54(.0)برقم

داودوأبو(0611)حميدبنوعبد)3276(الرزاقعبدوأخرجه(،421)70برقم

.(2262/)لبيهقيوا(1)868والدارقطني3(65،3885)9يعلىوأبو(49)3

2264(.)حبانوابن)885(خزيمةابنوصححة

"."أعلمه:نق،

"و"الكبرى(11)86""المجتبىفيوالنسائي)367(والترمذي29(5)داودأبو

نابلوفية،صهيبعنعمربنادلّهعبدحديثمن(31918)وأحمد(0111)

)368(والترمذي(4)568أحمدأخرجهماعنهويغني.لينفيةالعباء،صاحب

من(01)17ماجهوابن(1111)""الكبرىوفي(1)187""المجتبىفيوالنسائي

()2258حبانوابن)888(خزيمةوابنالترمذيوصححةعمر،بنادلّّهعبدحديث

قباءمسجدفيوهو-الأنصاررجال!شًي!النبيعلىدخلأنهوفية(،21)3/والحاكم

الدّهرسولكانكيفصهيبًا:عمرابنفسأل!شَيِ!،معهوصهيبعليهيسلمون-يصلي

".بيدهيشير:"قال؟عليهسلمإذايصنعمجشيط
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:قال.فيهيصلِّيقباءإلىع!ي!اللّهرسولخرجعمر:بناللّهعبدوقال

رأيتكيف:لبلالفقلت:قال.يصلِّيوهوعليهفسلَّمواالائصار،فجاءته

يقول:قال؟يصلِّيوهوعليةيسلِّمونكانواحينعليهميردُّع!واللّّهرسول

.فوقإلىظهرهوجعل،أسفلبطنهوجعل،كفَّهعونبنجعفروبسطهكذا.

.بيدهيشيركان:ولفظهالترمذيوصححه(.)1و"المسند"""السننفيوهو

وهو!النبيُّأتيتُالحبشةمنقدِمتُلمامسعود:بناللّّهعبدوقال

)2(.البيهقيذكره.برأسهفأومأ،عليهفسلَّمتُ،يصلي

أشار))من:!ي!اللّهرسولقال:قالهريرةأبيعنغطفانأنيحديثوأما

)3(الدارقطنيذكره،باطلفحديث("صلاتهفَلْيُعِدْعنهتُفْهَمإشارةًصلاتهفي

داود.لأبيواللفظ،السالفالتخريجفيسبقكما""السننفيإلاأجدهولم،قالكذا(1)

السالف.التخريحفيسبقوقدعمر،ابنفيةالسائل(4)586أحمدرواهوالذي

:وقالمسعود،ابنعنسيرينبنمحمدحديثمن368()2/"الكبرى"السننفي2()

أيضًاأخرجة-التوزييعلىأبيطريقمنساقثم."مرسل،المحفوظهو"هذا

"تفرد:وقالمسعود،وابنسيرينابنبينهريرةأبيبذكر-9()48""حديثهفيالسراج

ابنعنهو"إنما:وقالهريرةأبيبذكروصلةالمدينيابنأنكروكذلك،"يعلىأبوبة

ماالمرسلويقوي322(.)6/رجبلابن"الباري"فتحفيكمامسعود"ابنأنسيرين

ابنعنطريقينمن89()ص""مراسيلهفيداودوأبو(4485)شيبةأنيابنأخرجه

لمجيمّ.النبيعلىوسلامةالحبشةمنمسعودابنمَقدَمقصةمرسلًاسيرين

وفية()1867عقبوكلامة2(،62)2/البيهقيطريقةومن(1867،)1866برقم)3(

ضعفهوكذلك.إسحاقابنقولمنالمذكوراللفظأناستظهرداودابيابنأنايضًا

أيضًاوأخرجه.إسحاقابنعلئفيهالحملوجعل(1)99""العللفيحاتمأبو

داود:أبووقال(،1/611)5والبزار49(4)داودوأبو(5)43راهويهبنإسحاق

".وهْمالحديث"هذا
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والصحيح1(،مجهولى)رجلهذاغطفان"أبوداود:أبيابنلناقال:وقال

أعلم.واللّّه.وغيرهما"وجابرأنسرواهالصلاةفييشيركانأنه"!صالنبيعن

غمَزهاسجدفإذا،القبلةوبينبينهمعترضةوعائشةُيصلِّي،!يمّوكان

بسطتهما)3(.قامفاذا)2(رجليها،فقبضتبيده

فخنَقَه،فأخذهصلاف،عليهليقطعالشيطان!اءه!لي،صو!ان

يده)4(.علىلعابهسالحتى

،القهقرىنزلالسجدةجاءتفاذا،عليةويركعالمنبرعلىيصلِّيوكان

(.)ْعليهصعدثم،الأرضعلىفسجد

يدارئهازالفما)6(،يديهبينتمرُّبَهْمَةٌفجاءتجدار،إلىيصلِّيوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

وقول،هريرةأبيعنغطفانأبا(4156/]ميزانهفيالذهبي"ذكرنصُّها:حاشيةجفي

وماذاالمرِّي،طريفبنغطفانأبوأنهالظاهربأنتعقَّبهثم،مجهولإنهالدارقطني

".انتهيواحد.غيروثَّقه،بالمجهول

."وإذا":،عك

.(215)ومسلم382()البخاريأخرجه

منرضا(علينشرة-6)18الآثار""تهذيبفيوالطبري(01781)أحمدأخرجه

فيحبانابنوقال،بةبأسلامعبد،بنمسرةوفية.الخدريسعيدأبيحديث

الأثباتأحاديثمنليسبماالثقاتعنينفردممن"كان(:42)3/""المجروحين

فيرجبابنإسنادهجوّدوقد.انفرد"إذابهالاحتجاجيجوزلا،روايتهقِلّةعلى

وانظر:(.1/126)"الصلاةصفة"أصلفيالألبانيوحسنه03(،5)6/""الفتح

325(.1)""الصحيحة

سعد.بنسهلحديثمن5(4)4ومسلم)377(البخاريأخرجه

".يديةبين"من:ن
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المدارأةمنيفاعلهايدارئها:(.1)ورائهمنومرَّتبالجدار،بطنهلصِقحتى

المدافعة.وهي

فأخذهمااقتتلتا،قدالمطلبعبدبنيمنجاريتانفجاءتيصلِّي،وكان

فية:أحمد)3(ولفظ)2(.الصلاةفيوهو،الأخرىمنإحداهمافنزع،بيديه

.ينصرفولم-بينهمافرَّقأو-بينهماففرَّع)4(ع!ي!،النبيبركبتيفأخذتا

بينفمرَّت.فرجعهكذا،بيدهفقال،غلامٌيديهبينفمرَّ،يصلِّيوكان

"هنَّ:قال!لمجوّاللّّهرسولصلَّىفلما.فمضتهكذا،بيدهفقال،جاريةيديه

(.أحمد)ْالإمامذكره."أغلب

وأما)6(.""السننفيوهوأحمد،الإمامذكره.صلاتهفيينفخوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

عنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن7(0)8داودوأبو6852()أحمدأخرجه

إلىكذلكوهو(،1/523)"الأحكام"خلاصةفيالنوويإسنادهوصحح،جده

ددّه.والحمدحسن،فالحديث،شعيببنعمرو

من75(4)والنسائي7(1،771)6داودوأبو3(90،2671)5أحمداخرجه

وانظر:)2356(.حبانوابن)882(خزيمةابنوصححه،عباسبناددّهعبدحديث

)3167(."المسند"محققيتعليق

)3167(.برقم

تصحيف.،"نزع":الأخرىالنسخوفي.وفرَّقبينهماحجَزأي

شيبةأبيابنأيضًاوأخرجه.سلمةأمحديثمن()489ماجهوابن)26523(برقم

أوقيسبنمحمدأملجهالةضعففيهوإسناده362(.)23/والطبراني2()359

والجارية،سلمةأبيبنعمرأواددّهعبدهوالمذكوروالغلام.الروايتينعلىأبيه

سلمة.أمبنتزينب

-("المجتبى"فيوالنسائي(4911)مختصرًاداودوأبو6868(،4،66763)83أحمد
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رواهوإنما"!ص،اللّّهرسولعنلهأصلفلا""كلامالصلاةفي"النفخ:حديث

صحَّ.إن-قولهعباسابنعن"سننه")1(فيسعيد

طالب:أبيبنعليقال.صلاتهفييتنحنحوكان،صلاتهفييبكيوكان

وجدتهفإن،استأذنتأتيتهفإذا.فيهاآتيهساعةٌ!ي!اللّّهرسولمنليكان

وأحمد)2(.النسائيذكره.ليأذِنفارغًاوجدتهوإن،دخلتُتنحنَحيصلِّي

إذاوكنتوالنهار،بالليلمدخلان!يوّاللّّهرسولمنليكانأحمد:ولفظ

يتنحنحفكان.بهوعملأحمد،رواهفهذاتنحنَح)3(.يصلِّيوهوعليهدخلتُ

(2913)خزيمةابنوأخرجه(،0881،6981)""الكبرىوفي(4821،6941)

السائببنعطاءعنطرقمنكلهمعمرو،بناللّهعبدحديثمن2(52)2/والبيهقي

عنهروىالمذكورةالطرقبعضفيولكن،اختلطقدوعطاء.بهعمروابنعنأبيهعن

اللّه.شاءإنحسنفالحديث،اختلاطهقبلمنهسمعواممنوهم؛والموريوشعبةحماد

فيوالنفخالبصاقمنيجوزما"بابتحتالجزمصيغةبغيرالبخاريعلقهولذلك

4(.644،47)2/"التعليق"تغليقانظر:(،21)13قبل"الصلاة

فيالمنذروابن66(4066،50)شيبةأبيوابن3(0)18الرزاقعبدوأخرجه(1)

بعضًا.بعضهايشدجيدةبأسانيد942(،428)3/"الأوسط"

:وقال3(4)67والبيهقي882()البزاروأخرجه5(،)89وأحمد(1121)النسائي2()

علىومداره.تنحنح:وقيل،سبح:فقيل،ومتنهإسنادهفيمختلفحديث"فهو

نظر،فيه2((:41)5/الكبير"]"التاريخالبخاريقال،الحضرمينُجَيّبنالدّهعبد

عليه،واختلف:قلت":فقالإسنادهفيالاختلافالحافظوأوضح."غيرهوضعفه

(4186،187/)المنير""البدرانظر:.علي"عنأبيهعن:وقيلعلي؛عنعنه:فقيل

817(.6،81)2/"و"التلخيص

"تنحنح".:النسخبعضحاشيةعلىأنهوعلقوا،"سبح")895(:"المسند"مطبوعفي)3(

الحديث.تخريجفيالبيهقيقولوانظر
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.للصلاةمبطلةًالنحنحةيرىولاصلاتة)1(،في

عمروبناللّّهعبدقالكذلك.أخرىومنتعلًاتارةً،حافيًايصلِّيوكان

لليهود)3(.مخالفةًالنعلفيبالصلاةوأمَرعنه)2(.

.(أكثر)4وهوتارةًالثوبينوفي،تارةًالواحدالثوبفييصلِّيوكان

منيكنولم)5(.القنوتتركثمشهرًا،الركوعبعدالفجرفيوقنَت

بعدغداةكلِّفيكان!ماللّّهرسولأنالمحالومندائمًا.فيهاالقنوتهدية

إلى"تولَّيتَفيمنوتولَّناهديتَ،فيمناهدنا"اللهمَّ:يقولالركوعمناعتداله

الدنيا؛فارقأنإلىدائمًا،الصحابةعليةويؤمِّن،صوتةبذلكويرفع،اَخره

بلأصحابهوجمهورُأمتهأكثرُيضيِّعهبل،الأمةعندمعلومًاذلكيكونلاثم

طارقبنسعدقالكما،محدَثٌإنه:منهميقولمنيقولحتىكلّهم،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2254/)قدامةلابن""المغنيانظر:.ومهناالمرُّوذيرواه

بنعمروعنصحيحينطريقينمن(1)380ماجهوابن)653(داودأبوأخرجه

بعضًا،بعضهايقويحسانطرقمنأحمدأخرجهوكذلك.جدهعنأبيهعنشعيب

عليه.والتعليق6(آ)27الحديثانظر

(0434)والبيهقي7(561)والطبراني(504)8/والبزار(256)داودأبوأخرجه

(2)186حبانابنصححهوالحديثحسن،وإسناده.سأوبنشدادحديثمن

.(1/901)"الصلاةصفةأصل"فيوالألباني26(1/0)والحاكم

لبسهوفيه،وسمتهمج!ي!النبيوصففيجحيفةأبورواهمافمنهالثوبينفيصلاتهأما

وأما(.)03ْومسلم)376(البخاريأخرجهفيها،وصلافالـحمراءالـ!ةعصَي!

5(،)17ومسلم35(4)]البخاريسلمةأبيبنعمررواهفقدواحدثوبفيصلاته

وغيرهم.(،15)9]مالخدريسعيدوأبو((15)8وم36(1)]خوجابر

قريبًا.تخريجهسيأتي
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وأبي!اللّّهرسولخلفصلَّيتَقدإنك،أبتِيا:لأبيقلت:الأشجعي

فكانوا،سنينخمسمننحوًاوبالكوفةهاهناوعليوعثمانوعمربكر

وقال(.1وأحمد)""السننأهلرواه.مُحدَثٌبُنئَي،أي:قالالفجر؟فييقنتُون

صحيح.حسنٌحديثٌ:الترمذي

ابنسمعتأنيأشهد:قالجبيربنسعيدعن)2(الدارقطنيوذكر

.بدعةٌالفجرصلاةفيالقنوت[ن:يقولعباس

الصبح،صلاةعمرابنمعصلَّيتُ:قالمِجْلَزأبيعن)3(البيهقيوذكر

منأحدعنأحفظهلا:قال.تقنت)4(أراكلاعمر:لابنفقلتيقنُت،فلم

أصحابنا.

ويدعوغداةكلَّيقفُكانلو!ي!اللّّهرسولأنَّبالضرورةالمعلومومن

بالقراءةلجهرهكنقلهملذلكالأمةنقلُلكانالصحابةويؤمِّنالدعاءبهذا

وابن671()"و"الكبرى(0801)"المجتبى"فيوالنسائي(404،504)الزمذي(1)

.(1)989حبانوابنالترمذيصححه(،1)9587وأحمد(1421)ماجة

وأبو،يصحلافانه":وقال2(213/)البيهقيطريقهمنوأخرجه(،4017)برقم2()

ابنأثر.("الصبحصلاةفىقنتأنهعباسابنعنرويناوقد،متروكالكوفىليلى

7(.0،7680)43عندهأيضًاوانظر7(،0،7870)86شيبةأبيابنأخرجهعباس

مسند-)967الاَثار"تهذيب"فيالطبريوأخرجه2(.213/)"الكبرىالسنن"في)3(

غفلتهأوالصحابةبعضنسيان":البيهقيوقال922(،/)13والطبراني(عباسابن

واستبعدالتركمانيتعقبهوقد."وأثبتهحفظهمنروايةفىيقدحلاالسننبعضعن

عمرابنفترْك،قنتأنهلمج!النبيعنروىعمروابنوكيف،غفلتهمأونسيانهم

".النقي"الجوهر...عليةداوممالمجيمأنهعلىدليلذلكوغيرِه

".أراكلاإني":ك،ع4()
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عليهمجازفيهاالقنوتأمرتضييعُعليهمجازوإنووقتها.وعددهافيها

بالبسملةالجهرهديهيكنلمأنهعلِمناالطريقوبهذا.فرقولا،ذلكتضييع

ويخفىذلكالأمةأكثريضيِّعثممستمرًّا،دائمًا1(مرَّات)ستَّوليلةيومكلَّ

عددكنقلنقلُهلكانواقعًا،ذلككانلوبل.المحالأمحلمنهذاعليها،

ومواضع،السجداتوعدد،والإخفاتوالجهر،الركعاتوعدد،الصلوات

الموفِّق.وادلّه.وترتيبهاالأركان

وتَرك،وقنَتوأسرَّ،جهرَأنهالمنصفالعالميرتضيهالذيوالإنصاف

عندقنتَإنمافإنه؛فعلهمنأكثرللقنوتوتركه،جهرهمنأكثرإسرارهوكان

لهم،دعامنقدِملماتركهثم،آخرينعلىوللدعاء،لقومللدعاءالنوازل

قنوتهفكان.تائبينوجاؤواعليهمدعامنوأسلمالأسر،منوخلصوا

.القنوتتركزالفلما،لعارضٍ

ذكره.والمغربالفجرصلاةفييقنُتكانبلبالفجر،يختصُّيكنولم

وذكر.البراءعن)3(مسلمذكرهوقد،أنسعن(")2("صحيحهفيالبخاري

فيمتتابعًا،شهرًاء!يرِوّادلّّهرسولقنَت:قالعباسابنعنأحمد)4(الإمام

غلطًاالفقيغيَّرهوقد،القديمةوالطبعاتالنسخجميعفيالصوابعلىهكذا(1)

الجهربحثفيمثلةسبقوقد.تنبيهدونلامراتخمس"إلى-الرسالةطبعةوتابعته-

بالبسملة.

.(4001)897،برقم2()

)678(.برقم)3(

والبيهقيمختصرًا33(11/1)والطبراني(41)43داودأبووأخرجه276)،4)برقم(4)

واختاره22(،1/5)والحاكم6()18خزيمةابنوصححة2(.002،21)2/

.2(48-21/832)المقدسيالضياء
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"سمع:قالإذاصلاةكلِّدبرفي،والصبحوالعشاءوالمغربوالعصرالظهر

سُليم:بنيمنحيٍّعلى:عليهميدعو،الأخيرةالركعةمن"حمدهلمناللّّه

داود.أبوورواه.خلفهمَنويؤمِّن،وعُصَيَّةَوذكوانَرِعْلٍعلى

ولم.عدمهاعندوتركه،خاصةًالنوازلفيالقنوتءلمجي!هديه1()فكان

،الطولمنفيهايشرَعمالأجلفيهاقنوتهأكثركانبلبالفجر،يخصُّهيكن

الإلهي،والتنزُّلالإجابةوساعةالسحرمنوقربها،الليلبصلاةولاتصالها

والنهار،الليلملائكةأو،وملائكتهادلّّهيشهدهاالتيالمشهودةالصلاةولأنها

اتَآلمحخرِكاَتَمشهُوَدَا!قُغإِنَّ):تعالىقولهتفسيرفيوهذاهذارويكما

.(782،):لإسراءا]

أبيه،عنالمقبُري،سعيدبناللّّهعبدعنفُديك،أبيابنحديثوأما

صلاةمنالركوعمنرأسهرفعإذاع!يمّاللّّهرسولكان:قالهريرةأنيعن

فيمناهدني"اللهمَّالدعاء:بهذافيدعويديهيرفعالثانيةالركعةفيالصبح

أعطيتَ،فيماليوبارِكْ،تولَّيتَفيمنوتولَّني،عافيتَفيمنوعافِني،هديتَ

واليتَ)3(،منيذِلُّلاإنه،عليكيقضىولاتقضيإنَّكقضيتَ،ماشرَّوقِني

حسنًا!أوصحيحًاكانلوبهالاحتجاجأبينفما)4(،وتعاليتَ"ربَّناتباركتَ

."نوكا":،عك(1)

الصبحصلاةِمنالتانيةعلىالأولىالركعةلمجصإطالتهفصلفيالحديثينتخريجتقدم2()

وغيرِها.

".عاديتمايعزّ"ولا:،عكفيبعده)3(

المؤلف.سيبيِّنكماضعيفوالإسنادالإسناد،بهذاأجدهلم(4)
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القنول!فيحديثهصحَّح)1(الحاكمكانوإنهذا،ادلّّهبعبديُحتَجُّلاولكن

بنأحمدحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:المزَنياللّّهعبدبنأحمدعن

.فذكره؛فُدَياصأبيابنحدثنا،صالح

اللّّهبرسولصلاةًأقربكملأناواللّّه:قالأنه)2(هريرةأنيعنصحَّ،نعم

:يقولبعدماالصبحصلاةمنالأخيرةالركعةفييقنتهريرةأبوفكان!ص.

الكفار.ويلعنللمؤمنينفيدعو،"حمدهلمنادلّه"سمع

نأهريرةأبوفأحبَّ،تركهثمذلكفعل!ي!اللّّهرسولأنريبولا

أهلعلىردّوهذا.فعله!ي!ادلّّهرسولوأن،سنَّةالقنوتهذامثلأنيُعلمهم

وغيرها،النوازلعندمطلقًاالفجرفيالقنوتيكرهونالذينالكوفة

وبينهؤلاءبينمتوسِّطونالحديثفأهل.بدعةٌوفعله)3(،منسوخ:ويقولون

فانهم،الطائفتينمنبالأحاديثأسعدوهموغيرها،النوازلعنداستحبَّهمن

فعلهفيبهفيقتدون،تركهحيثوليزكونه!ي!،اللّّهرسولقنتحيثيقنتون

داوممنعلىينكرونفلاهذاومع.سنَّةوتركهسنَّةفعله:ويقولون،وتركه

لاكما،للسنةمخالفًافاعلَهولابدعةً،يرونهولا،فعلهيكرهونولا،عليه

مخالفًاتاركَهولا،بدعةًتركهيرونولا،النوازلعندتركهمنعلىينكرون

محلّالاعتدالوركنُ.أحسنفقدتركهومن،أحسنفقدقنَتمنبل.للسنَّة

الفصل.هذافيالمؤلفمصادرمنولعلهيظهر.فيما،له""القنوتكتابفي(1)

النبيصلاةَ"لأُقرِّبَنّ:البخاريعندولفظه.)676(ومسلم)797(البخارياخرجه2()

اللّهرسولصلاةبكملاقربن:"واللّّهِ""السننأصحابمنوغيرهمسلموعندء!يمّ((،

84(.4)5أحمدبلفظأشبهالمذكورواللفظ!سَيمّ((،

."هو"بزيادة"منسوخ"هو:ن)3(
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فهو،ودعاءٌثناءٌالقنوتودعاء.فية"شًياّلهالنبيئُجمعهماوقدوالثناء،للدعاء

المحلِّ.بهذاأولئ

جهَرفقد.بذلكبأسفلا،المأمومينليعلِّمهأحيانًاالإمامبهجهَروإذا

في)2(الفاتحةبقراءةعباسابنوجهَر(،)1المأمومينليعلِّمبالاستفتاحعمر

بالتأمين.الإمامجهرُأيضًاهذاومن)3(؛سنَّةٌأنهاليعلِّمهمالجنازةصلاة

وهذا.تركهمَنولافعلهمَنفيهيعنَّفلاالذيالمباحالاختلافمنوهذا

الأذانوأنواع،التشهُّداتأنواعفيوكالخلاف،وتركهالصلاةفياليدينكرفع

والتمتّع.والقِرانالإفرادمنالنُّسُكوأنواع،والإقامة

قبلةفإنههو،يفعلهكانالذي!يوالنبيهديذكرإلامقصودناوليس

وهذا.والطلبالتفتيشمداروعليه،الكتابهذافيالتوجُّهو[ليهالقصد،

هذافينتعرَّضلمفنحن!.شيوتركُهفعلُهينكَرلاالذيوالجائزم!،شي

كانالذي!النبيِّهديُفيهمقصودناوإنمايجوز،لاولمايجوزلماالكتاب

المداومةهديهمنيكنلمقلنا:فإذا.وأفضلهالهديأكملفانه،لن!فسهيختاره

،غيرهكراهيةعلىذلكيدلَّلم،بالبسملةالجهرولاالفجر،فيالقنوتعلى

.المستعانواللّه.وأفضلهالهديأكملع!ي!هديهولكن؛بدعةٌأنهولا

زال"ما:قالأنسعنأنسبنالربيععنالرازيجعفرأبيحدينثوأما

"المسند"فيوهو-الدنيا("فارقحتىالفجرفييقنُت!ياّلهاللّّهرسول

226(.)صالاستفتاحأدعيةذكرمعرضفيالصلاةفي!رهديهفصلفيتقدم(1)

".الفاتحةقراءة"في:،عك)2(

لا؟امدينعليههل:عليهالصلاةقبلالميتعنع!ي!النبيسؤالفصلبعدسيأني)3(
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ابنوقال.وغيرهأحمدضعَّفهقدالرازيجعفرفأبو-وغيرهما(1)والترمذي

كان:حبَّانابنوقالكثيرًا.يهِمكان:زرعةأبووقال.يخلطكان:المديني

نالمتا)2(0 المشاهير.عنكير.ينفرد

نفسةالإسنادوهذا:روحهاللّّهقدَّستيميةابنالعباسأبوشيخثاليوقال

بنأُرليِّحديث:،721:]الأعراف!مِنبَنِىَءَادَمَأَخَذَرَبُّكَ)وًإذحديثإسنادهو

عليهاأُخِذالتيالأرواحتلكمنعيسىروح"وكان:وفيه)3(،الطويلكعب

أهلهامنانتبذتحينمريمإلىالروحذلكفأُرسل،آدمزمنفيوالميثاقالعهد

"فحملتِ:قال.سويًّا"بشرًالهافتمثَّلبشر،صورةفياللّهفأرسلهشرقيًّا،مكانًا

إليهاأُرسِلالذيوإنما،محضٌغلطٌوهذا.فيها"مِنفدخَليخاطبها،الذي

]مريم:(4!)غُلمًازَ!يًّالَكِلِاهًبَأَنَاْرَ!رلُرَبِّكِإِنَّمَا):لهاقالالذيالملَكُ

)5(.محالٌهذا،عيسىهوبهذاخاطبهاالذييكنولم،.91

عن4(469)الرزاقعبدطريقمن(21)657أحمدعندوهو،الترمذيعندأجدهلم(1)

طرقمن2(210/)والبيهقي(4961-2961)الدارقطنيأيضًاوأخرجه.بهجعفرأبي

الأئمةلأقوالوانكر.المؤلفسيبينكمالينوفيهعليهالحديثومدار.بهجعفرأبيعن

57(./1)2"التهذيبو"تهذيب(691-491)33/"الكمال)تهذيب:الاَتية

."يتفرد":،جص2()

()66والقدر""القضاءفيوالبيهقي373(و2،323432/)الحاكمأخرجه)3(

تفسيره""فيكثيرابنوقال366(.363-)3/"المختارة"فيالمقدسيوالضياء

".إسرائيليوكأنهوالنكارةالغرابةغايةفي"وهذا(:71:)مريم

أثبتكماغيرهماوفي،ورشروايةفيونافععمروأبيقراءةعلى"ليهب":،عكفي(4)

96(.آ2/)الباذشلابن""الإقناعانظر:.السبعةمنوغيرهعاصمقراءةعلى

ونقل=(،474-2473/)""الروحكتابهفيهذاأبيحديثعلىالمؤلفتكلَّم5()
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أحابهتفرَّدبمايحتجُّلامناكير،صاحبالرازيجعفرأباأنوالمقصود

المعيَّنالقنوتهذاعلىدليلفيهيكنلمصحولو.البتةالحديثأهلمن

،القيامعلىيطلق""القنوتفإنَّالدعاء؛هوالقنوتأنفيهليسفإنة،البتة

تعالى:قالكما،والخضوع،والتسبيحوالدعاء،،العبادةودوام،والسكوت

لى:تعالقاو،،62:لروما]!ولهَُوقَنِتؤُنَلأزَضِ!!لٌّلسَّمَؤَتِوَآآفِىومَنوَلَهُ)

.،9:!رلزا]!هورَبِّهطًءرَخمَةَلَتلَزصاْي!خِتوَقَدلمحمًاتحذَرُأسَاجِدًاقَّلِأانَاَءَءَهُوَقَنِثَمَّنأَ!يو

لتحريم:]ا!أثقَنِتِينَكَئَوَكاَنَتلمجبِهِءبِمَمَتِرَبّهَاقَت)وَصَدَّ:لىتعالوقا

لما:أرقمبنزيدوقال(.1)"القنوتطولالصلاةأفضل)):!ي!وقال،.12

ونُهينا،بالسكوتأُمِرنا238،:]البقرة!قَنِتِينَلِلَّهِوَقُومُوْا!و:تعالىقولهنزل

)2(.الكلامعن

ب"اللهمصوتةرافعًاالركوعبعديقنتيزللم:يقللم!ىإدلَّهُعَئهُوأنس

ولك"زبَّنا:قولَأنَّريبولا.خلفهمَنويؤمِّنآخرهإلى"هديتَفيمناهدنا

أهلَبعدُ،شيءمنشئتَماوملءُ،الأرضوملءُالسمواتملءُالحمد،

يقولهكانالذيوالثناءالدعاءآخرإلى)3(العبد"قالماأحقُّوالمجد،الئناء

الدعاءوهذا،قنوتالقراءةوتطويل،قنوتٌ)4(الركنهذاوتطويل،قنوت

وانظر:.شيخهإلئيشرلمولكن،وتضعيفهالرازيجعفرأبيتوثيقفيالأقوال

.(29501/)("الذمةأهلاحكام"

تقدَّم.وقد،اللّهعبدبنجابرحديثمن)756(مسلمأخرجه(1)

34(.2-9)3/هذامنبأتموسيأني(.)953ومسلم(0021)البخاريأخرجة2()

تقدَّم.وقد(،478،)477مسلمأخرجه)3(

تصحيف.الذكر"،":جعداما(4)
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سائردونالمعيَّنالدعاءهذاأرادإنماأنسًاأنلكمأينفمن؛قنوتالمعيَّن

؟القنوتأقسام

علىدليلالصلواتمنغيرهادونبالفجرالقنوتَتخصيصُه:يقالولا

الفجربينمشتركٌالقنوتأقساممنذكرتمماسائرإذ،المعيَّنالدعاءإرادة

نأيمكنولا.بالقنوتالصلواتسائردونالفجرَخصَّوأنسٌوغيرها،

لأن،المؤمنينمنللمستضعفينالدعاءولاالكفار،علىالدعاءإنه1(:)يقال

داومالذيهذا)2(يكونأنفتعيَّن؛تركهثمشهرًاقنَتكانأنهأخبرقدأنسًا

وعلي،،وعثمانوعمر،بكر،أبوقنتوقد.المعروفالقنوتهوعليه

،الأشعريموسىوأبو،عباسبناللّّهوعبد،هريرةوأبو،عازببنوالبراء

)3(.وغيرهم،مالكبنوأنس

:وجوهمنوالجواب

والمغربالفجرفييقنتكان!لمجوأنهأخبرقداللَّه!عَتهُرَأنسًاأناحدها:

بنالبراءذكروكذلكبالفجر،القنوتيخصِّصفلم،البخاريذكرهكما

بالفجر؟اختصَّالقنوتبالفماسواءً،عازب

الكوفة:أهلمنمنازعوكملكمقال،منسوخٌالمغربقنوت:قلتمفان

إلاالمغربقنوتنسخعلىبحجَّةتأتونولاسواءً.الفجرقنوتوكذلك

دليلًاتقيمواأنأبدًايمكنكمولا)4(.الصبحقنول!نسخعلىدليلًاكانت

ع.حاشيةفيواستدرك،عكمنساقط"يقال"أن(1)

فيع.أصلحثم،هو"":،عكفي2()

.(123-3501/؛القنوت)باب"الرزاقعبد"مصنفانظر:)3(

السابق.السطرإلىبصرهانتقلالناسخوكأن،سواء"الفجر"قنوت:ق4()
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الفجر.قنوتوإحكامالمغربقنوتنسخعلى

قالراتبًا،قنوتًالا،للنَّوازلقنوتًاكانالمغربقنوت:قلتموإن

وماسواءً،الفجرقنوتوكذلكهو،كذلكنعم:الحديثأهلمنمنازعوكم

نأراتبًاقنوتًالا،نازلةقنوتكانالفجرقنوتأنَّعلىويدلُّقالوا:؟الفرق

قدوأنس،أنسهوإنماالرَّاتبالقنوتفيوعمدممم.بذلكأخبرنفسهأنسًا

:قالأنسعن()1""الصحيحينففي.تركهثم،نازلةقنوتَكانأنةأخبر

."تركهثم،العربأحياءمن)2(أحياءٍعلىيدعوشهرًاع!ماللّّهزسول"قنَت

:قالسليمانبنعاصمعن،الربيعبنقيسعنروىشبابةأن:الئاني

بالفجر،يقنُتيزللم!ي!النبيُّأنَّيزعمونقومًاإنَّ:مالكبنلأنسقلنا

من)3(حيٍّعلىيدعوواحدًاشهرًا!اللّهرسولقنَتإنماكذبوا،:فقال

وثَّقةفقدضعَّفة،يحيىكانوإنالرَّبيعبنوقيس")4(.المشركينأحمِاء

قوله:فيحجَّةًجعفرأبويكونفكيف،الرازيجعفرأبيبدونوليس،غيره

وهو،الحديثهذافيحجَّةًليسوقيس،الدنيا"فارقحتىيقنُتيزل"لم

وإنماقيسًا.ضعَّفواالذينمنأكثرجعفرأباضعَّفواوالذين؛مثلةأومنهأوثق

بنأحمدفقال،تضعيفهسببَوذكر،يحيىعنقيستضعيفيعرف

لا"ضعيفٌ:فقالالربيعبنقيسعنيحيىسألتُ:مريمأبيبنسعيد

.(776)ومسلم(9804،0904)ريلبخاا(1)

."حَي":،عك(2)

."ءحياأ":ن،ق3()

.(1/046)""التحقيقفيالجوزيابنأخرجه(4)
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.(1)منصور"عنعندهوهو،عبيدهَعنبالحديثيحدِّثكان،حديثهيكتَب

ووهِمغلِطيكونأنذلكغايةلأن،الراويحديثردَّيوجبلاهذاومثلُ

المحدِّثين؟منهذامنيسلمالذيومَنمنصور،بدلعبيدةذكرفي

قنوتهوالقنوتبدءوأنَّ،يقنتونيكونوالمأنهمأخبرأنسًاأن:الثالث

حديثمن)2(""الصحيحينففي،وذكوانرِعْلٍعلىيدعو"سًيرِوّاللّّهرسول

رجلًآسبعين"شيواللّّهزسولبعث:قالأنسعنصهيببنالعزيزعبد

عند،وذكوانرِعْل:سُليمبنيمنحيَّانلهمفعرضالقُرَّاء،لهميقاللحاجة

مجتازوننحنإنماأردنا،إيَّاكمماواللّه:القومفقال.معونةبئرلها:يقالبئر

صلاةفيشهرًا"!اللّّهرسولفدعا.فقتلوهم!ي!،اللّهلرسولحاجةٍفي

نقنُت)3(".كنَّاوما،القنوتبدءُفذلك،الغداة

أنس:وقولُدائمًا.القنوت!ي!هديهمنيكنلمأنهعلىيدلُّفهذا

بماأرادأنهعلىدليلٌ"تركهثمشهرًا،"قنَت:قولهمع"القنوتبدء"فذلك

صلاةفيقنَتكماوهذابشهر.وقَّتهالذيوهو،النوازلقنوتَالقنوتمنأثبته

سلَمة،أبيعنكثير،أبيبنيحيىعن")4("الصحيحينفيكماشهرًاالعتَمة

فيوالخطيب675()8/الربيعبنقيسترجمةفي""الكاملفيعديابنأخرجه(1)

32(.4/2)"الكمالتهذيب"وانظر:(،41/473)بغداد"تاريخ"

.القنوتبدءذكرمسلمعندليسولكن)677(،ومسلم(04)88البخاري2()

".يقنتلاكان:،عك،ج)3(

،بنحوهبهكثيرأبيبنيحيىطريقمن592()675/ومسلم)3963(البخاري4()

داودأبيبلفظأشبةواللفظ.الصلاةتحديدمسلمعندوليسأخصر،البخاريولفظ

2(441).
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قنوته:فييقولشهرًاالعتَمةصلاةفيقنَت!اللّهرسولأن،هريرةأبيعن

بنعيَّاترَاننجاللهمَّ،هشامبنسلَمةَأَنْجِاللهمَّالوليد،بنالوليدَأَنْجِ"اللهمَّ

علىوطاتكاشْدُدْاللهمَّ.المؤمنينمنالمستضعفينأَنْجِاللهمَّ،ربيعةأبي

وأصبح:هريرةأبوقال."يوسفكسنيسنينعليهماجعلهااللهممُضَر،

قَدِموا؟".قدتراهم"أوما:فقال،لهذلكفذكرت،لهميدعُفلم،يومذاتَ

أنسوقَّتهولذلك،ونازلةعارصلأمرلأجلسواءً،هكذاكانالفجرفيفقنوته

وكلاهما(،1شهرًا)الفجرفيأيضًالهمقنَتأنههريرةأبوروىوقدبشهر.

صحيح.

اللّّه!رسولقنَت:عباسابنعنعكرمةحديثذكرُتقدَّم)2(وقد

داودأبوورواه.والصبحوالعشاءوالمغربوالعصرالظهرفيمتتابعًاشهرًا

.صحيحٌحديثوهو،وغيره

حدثنا:أنسبنمحمدحديثمن")3("معجمهفيالطبرانيذكروقد

يصلِّيلاكان!لمجوَوّالنبيُّأنالبراءعن،الجهمأبيعن،طريفبنمطرِّف

بنمحمدإلامطرِّفعنيروهلم:الطبرانيقالفيها.قنَتإلامكتوبةًصلاةً

صحيحٌفالحديث،حجةبه)4(تقوملاكانوإنالإسنادوهذا.انتهى.أنس

2(.49)675/مسلمأخرجه(1)

31(.ه)صفي2()

وابن(2891/)والبيهقي(1)687الدارقطنيأيضًاوأخرجه(،0549)("الأوسط")3(

وانظر:.يُغرِب،القرشيهوأنسبنومحمد(.913،041)4/""المحلىفيحزم

639(.)3/"الصلاةصفةأصل"

".يقوم"لا:،جص)4(
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يصلِّلم!ي!ادلّّهرسولأنومعلومالدعاء،هوالقنوتلأن،المعنىجهةمن

أبيحديثفيأنسأرادهالذيهووهذا.تقدَّمكمافيهادعاإلامكتوبةًصلاةً

ولانشكُّلاونحنالدنيا؛فارقحتىيقنُتيزللمأنه-صحَّإن-جعفر

الدنيا.فارقأنإلىاستمرَّالفجرفيدعاءهوأنَّ،ذلكصحة1(في)نرتاب

بعضًا،بعضهاويصدِّقالمراد،تبيِّنأنسأحاديثطرقأن:الرابعالوجه

سألت:قالالاخولعاصمحديثمن)2(""الصحيحينوفي.تتناقضولا

الركوعقبلكان:فقلتنعم)3(.:قال،الصلاةفيالقنوتعنمالكبنأنس

:قال.بعدهقنَت:قلتأنَّكعنكأخبرنيفلانًافإنَّ:قلت.قبله:قال؟بعدهأو

شهرًا.الركوعبعد!ي!اللّّهرسولقنَتحديثإنماكذب،

عنالرواةوسائر،عاصمبهتفرَّدمعلولىحديثهذاأنطائفةظنَّوقد

موضحفيأنسأصحابخالفأنهغيرجدًّا،ثقةعاصم:فقالوا،خالفوهأنس

يعثُر.ربماوالجواد،يهِمقدوالحافظ،القنوتين

يعني-اددّهعبدلأبيقلت:الأثرمفقال،تعليلهأحمدالإمامعنوحكوا

الركوعقبلقنَت!ي!النبيُّإنَّ:أنسحديثفيأحايقول-:حنبلبنأحمد

ادلّّه:عبدأبوقال.غيرهيقولهأحدًاعلمتُما:فقال؟الأحولعاصمغير

مِجْلَزأبيعنوالتَّيمي)4(أنس،عنقتادةعنهشام.كلَّهمعاصمخالفهم

مب.فيالخرمانتهىهنا(1)

)677(.ومسلم(904)6البخاري2()

الأصولوفي(.2001)البخاريلفظوهو("،القنوتكانقد:"فقالإلىالفقيغيَّره)3(

.(04)69البخاريلفظوهو،أثبتماالقديمةوالطبعاتجميعًا

تصحيف."،"التميمي:،عك(4)
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سألتُ:قالمحمدعنوأيوب.الركوعبعدقنَت!:النبيعن،أنسعن

له،قلت:فقالعاصموأما.وجوهأربعة-أنسعنالسَّدوسيوحنظلةأنسًا.

:قال؟عاصمعنذكرهمن:لهقيلشهرًا.الركوعبعدقنَتإنماكذبوا،:فقال

بعدهيإنماأليسالأحاديثوسائر:اللّّهعبدلأبيقيل.وغيرهمعاويةأبو

لأبيقلت.هريرةوأبورَحَضةبنإيماءبنخُفَافُكلُّها،بلى:فقال؟الركوع

بعدالحديثصحَّوإنما،الركوعقبلالقنوتفيإذنترخَصفلِمَ:اللّّهعبد

،الركوعبعديختارالوتروفي.الركوعبعدالفجرفيالقنوت:فقال؟الركوع

فيفأما.واختلافهمع!ياّلهالنبيأصحابلفعلبأس،فلاالركوعقبلقنَتومن

.(1)الركوعفبعدالفجر

صحَّته،علىالمتَّفَقالصحيحالحديثهذاتعليلُالعجبمن:فيقال

بنوقيس،الرازيجعفرأبيبمثلوالاحتجاجُ،حفَّاظأثباتثقاتأئمّةورواتُه

4(!)الجعفيوجابرودينار،عبيد،بنوعمرو)3(،أيوببن2(وعمر)،الربيع

المسلك.هذاإلىاضطرّإلاشيءكلِّفيلهوانتصرمذهبًا،(تحمَّل)همنوقلَّ

"الباري"فتحفيرجبابنأوردها"وجوهأربعة":قولهإلىالروايةأولمن)1)

قوله:من452(-451)2/"التحقيق"تنقيحفيالهاديعبدابنونقل(.491)9/

أيضًا.الروايةاَخرإلى"الأحاديثوسائر"

خطأ.وهو،"عمرو":المطبوعةالنسخفي2()

أثبتنا.ماوالصواب"عمر":الخطيةالنسخفي)3(

بأحاديثله""القنوتكتابفياحتجالذيالبغداديالخطيبعلىهناالمؤلفيردّ)4(

الخطيبعلىوشنَعّ"التحقيق"تنقيحفيالهاديعبدابنذكرهاوقد،المذكورين

(/2424).

غيرها.فيالنقطوأهمل"يحمل"،:ص،جوفي.مبفيهكذا)5(
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بعضًا،بعضهايصدِّق،صحاحكلُّهاأنسأحاديثُ:التوفيقوبادلّّهفنقول

والذي،بعدهذكرهالذيغيرالركوعقبلذكرهالذيفالقنوت.تتناقضولا

الذي،للقراءهَالقيامإطالةهوالركوعقبلذكرهفالذي.أطلقهالذيغيرُوقَّته

إطالةهوبعدهذكرهوالذي."القنوتطولالصلاة))افضل:!ي!النبيفيهقال

هذايطيلاستمرَّثم،لقومويدعوقومعلىيدعوشهرًاففعلهللدعاء،القيام

ثابتعن(1)""الصحيحينفيكماالدنيا،فارقأنإلىوالثناءللدعاءالركن

بنا".يصلِّي!ي!ادلّّهرسولكانكمابكمأصلِّيأنآلولا"إني:قالأنسعن

الركوعمنرأسهرفعإذاكان،تصنعونهأراكملاشيئًايصنعأنسوكان:قال

مكَثالسجدةمنرأسهرفعوإذانسي،قد:القائليقولحتىقائمًاانتصب

نسي.قد:القائليقولحتى

يكنلمأنهومعلومٌالدنيا.فارقحتىعليهزالماالذيالقنوتهوفهذا

ويمجِّده)2(ربِّهعلىيثنيكانبل،الطويلالوقوفهذامدَّةفييسكت

وذكوانرِعْلٍعلىدعام!ذاكفإنبشهر،الموقَّتالقنوتغيروهذا.ويدعوه

بمكة.كانواالذينللمستضعفينودعاءٌ،لِحيان)3(وبنيوعُصَيَّة

عنسألإنمافإنه،السائلسؤالفبحسببالفجرهذاتخصيصوأما

دونالفجرصلاةيطيلكانفانهوأيضًا.عنهسألهعمَّافاجابهالفجر،قنوت

بنالبراءقال-كماوكان.المائةإلىبالستِّينفيهاويقرأ،الصلواتسالر

في!شَيمهديهفيثابتقولمنةتقدموقد(،)472ومسلم82(1)البخاريأخرجه(1)

السجدتين.بينالجلوسإطالة

"يحمده".:ج2()

.صمنساقط"بني"لفظ)3(
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بعدتطويلهمنيظهرفكانمتقاربًا،وقيامهوسجودهواعتدالهركوعه-عازب

كانأنهومعلومٌ)1(.الصلواتسائرفييظهرلاماالفجرصلاةفيالركوع

الاخاديثتقدَّمتكما،الاعتدالهذافيويمجِّدهعليهويثنيربَّهيدعو

يقنُتيزللمأنةنرتابولانشكُّلافنحن.ريببلامنةقنوتٌوهذا،بذلك

الدنيا.فارقحتىالفجرفي

الدعاءهذاهو)2(الناسوأكثرالفقهاءلسانفيالقنوتصارولمَّا

فييقنتيزللمأنهوسمعوا،آخرهإلى"هديتفيمناهدني"اللهمَّالمعروف

الصحابة=منوغيرهمالراشدونالخلفاءوكذلكالدنيا،فارقأنإلىالفجر

لامَنونشأ،اصطلاحهمفيالقنوتعلىالصحابةلفظفيالقنوتَحملوا

علىمداومينكانواوأصحابة!اللّّهرسولأنيشُابَّفلم،ذلابغيريعرف

هذايكنلموقالوا:العلماءجمهورفيهنازعهمالذيهووهذا.غداةكلَّهذا

فعله.أنهعنه)3(يثبتولابل،الراتبفعلةمن

فيكماعليّبنللحسنعلَّمهأنهالقنوتهذافيعنهرويما)4(وغاية

كلماتٍع!ي!هاللّّهرسولُعلَّمني:قالعنه)6((")هالأربعةو"السنن"المسند("

مرارًا.تقدموقد(،471)ومسلم297()البخاريأخرجة(1)

،ع.كفي"هو"يردلم)2(

يتبت"."موضعفي"لبت":نص،ج،وفي.،عكمنساقط"بل")3(

.""وغايته:،عك(4)

علية.غبارلاالاصولفيوالوارد"،"الأربع:المطبوعةالنسخفي(5)

"و"الكبرى(471)5(""المجتبئفيوالنسائي(464)والترمذي(241)5داودأبو)6(

أبيبنبُريدعنالسَّبِيعيإسحاقابيطريقمنوغيرهم(1)178ماجةوابن(441)6

-أوالقنوتفيالدعاءهذاكونبزيادة،عليبنالحسنعنالسَّعديالحَوراءأبيعنمريم
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عافيتَ،فيمنوعافِني،هديتَفيمناهدني"اللهمَّالوتر:قنوتفيأقولهن

فانَّكقضيتَ،ماشرَّوقِنياعطيتَ،فيماليوبارِكْتولَّيتَ،فيمنْوتولَّني

قال"،وتعاليتَربَّناتباركتَواليتَ،منيذِلُّلاإنه.عليكيُقضىولاتقضي

منأحسنَشيئًاالقنوتفيء!يوّاِالنبيعننعرفولا،حسنٌحديثٌ:الترمذي

(8494)الرزاقوعبد()1718أحمدعندوغيرهيونسابنهعليهوتابعهالوتر.قنوت

75(.)3/والطبراني(013)3/"السنن"معرقةفيوالبيهقي(901)5خزيمةوابن

ذكردونالدعاءهذا!يمالنبيتعليموفيه،وأطولآخربسياقبريدعنشعبةوروى

(6321)والدارمي(1)723وأحمد(2751)الطيالسيأخرجهكماوالوتر،القنوت

خزيمةابنوصححه75(،)3/والطبراني675()9يعلىوأبو(4/175)والبزار

وشعبةالوتر،ولاالقنوتيذكر"ولم:خزيمةابنقال9(.4)5حبانوابن(01)69

ئريدمنالخبرهذاأسمِعيُعلَملاإسحاقوأبو،إسحاقأبيبنيونسمثلعددمنأحفظ

منعنيونسرواهماكلأنعلمائنابعضيدعيكمايكونأنإلااللهم،عنةدلسةأو

عنالخبرثبتولو.عنهروىممنأبيهمعيونسسمعهمماهوإسحاقأبوأبوهعنهرواه

!يد،النبيخبرمخالفةعندييجُزلمالوترفيقنتأوالوتر،فيبالقنوتأمرأنة!يوالنبي

عنهنقلهكما"بالسنةالصلاةوصف"كتابهفيحبانابنقالوبنحوه.ثابتًا"أعلمةولست

اددّهرسول)علمنياللفظةوهذه"وزاد:63(4)3/المنير""البدرفيالملقنابن

قُبِضعليبنالحسنلأنبمحفوظة،ليستالوتر(قنوتفيأقولهن!ي!كلمات

فيالقنوتدعاءسنينثمانابنَالمصطفىيعلِّمقكيف،سنينثمانابنوهوالمصطفى

اللفظةهذهكانتفلو...بهيأمرهملاوالصحابةمنوالنُّهىالأحلامأوليويتركالوتر

أبيمنأولىبهللاسنادوالضبط،أحرىبهالإتقانإذ،خبرهفيشعبةبهالبادرمحفوظة

القطانيحيىعن(4)682ادلّهعبدابنهبرواية""العللفيأحمدنقلوقد."وابنيهإسحاق

الفجر".وفيالوترفيالقنوتينكرشعبة"كان:قالأنه

الخليللسامي"للألبانيلمجي!النبيصلاةصفةكتابوتحقيقدراسة"وانظر:

.(464-064)ص
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".عاديتَمنيعِزّ"ولا"(:واليتمنيذِلُّ"ولابعدالبيهقيفيهوزادهذا.

والثناء:للدعاءالقيامهوالركوعبعدبالقنوتأنسمرادأنعلىيدلومما

-قتادةمسجدإمامحنظلةحدثنا،هلالأبوحدثنا:حرببنسليمانرواهما

فقال،الصبحصلاةفيالقنوتفيوقتادةأنااختلفت:قال-السَّدوسيهو:قلت

ذلك،لهفذكرنا،مالكبنأنسفأتينا.الركوعبعد:أناوقلت،الركوعقبل:قتادة

ثم.سجدثم،رأسهورفع،وركعفكبَّرالفجر،صلاةفي!ي!النبيأتيت":فقال

.(1)ساجدًا"وقعثمساعةًفقام،رأسهرفعثم،وركعفكبَّر،الثانيةفيقام

فإنه،بالقنوتأنسمراديبيِّنوهوسواءً،عنهثابتحديثمثلوهذا

مرادكانهووالتطويلالقيامفهذا.الركوعبعدقنَتإنه:قاللمندليلًاذكره

التوفيق.وباللّّه.كلُّهاأحاديثهواتفقت،أنس

:فنوعانالصحابةعنالمرويوأما

الصَّحابةمحاربةفيالصدِّيقكقنوت،النوازلعندقنوتأحدهما:

وقنوتُعمر)4(،قنوتوكذلك)3(،الكتابأهلمحاربةوعندلمُسَيلمة)2(

بنمحمدوهو-هلالأبوإسنادهوفي.للحاكم""القنوتكتابمننقلةالمؤلفلعل(1)

عنيرويوحنظلة،ضعيفكلاهما،السدوسيوحنظلة-الراسبيالبصريسليم

ابننقلهزياد،بنالفضلروايةفيأحمدقالكما،قتادةمسجدإماموكانمناكيرأنس

.(4051/)هذاحنظلةترجمةفي"الكامل"فيعدي

أباأن99()ص"ومنسوخهالحديث"ناسخفيالأثرمذكروقد،إليهمسندًاأجدهلم2()

الردَّة.أهلعلىقنتبكر

عليه.أقفلم)3(

عنه،عميربنعبيدطريقمن7(01)4شيبةأبيوابن(4)969الرزاقعبدأخرجه(4)

بعدها(.وما561/)4النبلاء"أعلام"سيرانظر:عمر،منسمعوعبيد،صحيحوإسناده
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)1(.الشاموأهلِلمعاويةَمحاربتهعندعليٍّ

والثناء.للدعاءالركنهذاتطويلبهعنهمحكاهمنمراد،مطلقٌ:والثاني

أعلم.واللّه

فممل

السهوسجودفي!سًي!هديهفي

نسيتُفاذا،تنسونكماانسىبشز،أنا"إنما:قالأنه!ي!عنهثبت

أمتهعلى)3(نعمتهاللّّهإتماممنالصلاةفيء!ي!سهوهوكان)2(."فذكِّروني

الحديثمعنىوهذاالسَّهو.عندلهميشرعهفيمابهليفَتدوا،دينهموإكمال

!ي!فكان".لاسُنَّ-أُنسَّىأو-أنسى"إنما)4(:"الموطأ"فيالذيالمنقطع

يومإلىأمتةسهوعلىتجريشرعيةٌأحكالمسهوهعلىفيترتَّب،ينسى

القيامة.

صلاتهقضىفلمابينهما،يجلسولم،الرباعيةفياثنتينمن!صفقام

شيئًاتركمنأنَّ:قاعدةهذامنفأُخِذ.سلَّمثم،السلامقبلسجدتينسجد

منوأُخِذ.السلامقبللهسجدسهوًا،باركانليستالتيالصلاةأجزاءمن

لمالأنه،المتروكإلىيرجعلم،ركنفيوشرَعذلكتركإذاأنه:طرقهبعض

.(701)3/"الرزاقعبد"مصنف:انظر(1)

مسعود.بناللّّهعبدحديثمن)572(ومسلم(104)البخاريأخرجه)2(

".اللّهنعمةإتمام"غيرها:وفي.مبص،ج،فيهذا)3(

النبيعنيروىأعلمه"فلا375(:4/2)"التمهيد"فيالبرعبدابنقال26(.4)برقم(4)

أحدومو.أعلمواللّه،الوجةهذاغيرمنمقطوعًاولامسندًاالوجوهمنبوجه!ممّ

".اْعلمواللّه،مرسلةولامسندةغيرهفيتوجدلاالتي"الموطأدافيالأربعةالأحاديث
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قوموا.أن:إليهمفأشار،بهسبَّحواقام

حديثمن"الصَّحيحين(")1(ففيالسجود.هذامحلِّفيعنهواختلف

فلمابينهما،يجلسولمالظهرمناثنتينمنقام!ي!أنهبُحَينةابناللّّهعبد

متفقروايةوفي.ذلكبعدسلَّمثم،سجدتينسجدصلاتهقضى

".يسلِّمأنقبلجالس!وهوسجدةكلِّفيعليها)2(:"يكبِّر

عن،المسعوديعنهارونبنيزيدحديثمن)3("المسند"وفي

ولمقامركعتينصلَّىفلما،شعبةبنالمغيرةبناصلَّى:قالعِلاقةبنزياد

سلَّم،صلاتهمنفرغفلماقوموا.أنإليهمفأشار،خلفهمَنبهفسبَّح،يجلس

وصحَّحة،!"اللّّةرسولصنع"هكذا:قالثم.وسلَّمسجدتينسجدثم

.الترمذي

:قالالمَهْريشِمَاسَةبنالرحمنعبدحديثمن)4(البيهقيوذكر

اللّهسبحان:الناسفقالجلوس!،وعليهفقامالجُهَني،عامربنعُقْبةبناصلَّى

.(075)ومسلم(928)ريلبخاا(1)

له.للفظوا(075/68)ومسلم(0321)ريلبخاا(2)

،المسعوديوفيه،)365(والترمذي(2451)الدارميوأخرجه(،181)63برقم)3(

روي"وقد:صححهأنبعدالترمذيقال.الاختلاطبعدمنهسمعويزيد،اختلطقد

للتفصيل:انظرع!يط(".النبيعنشعبةبنالمغيرةعنوجهغيرمنالحديثهذا

المسند"."علىوالتعليق)388(و"الإرواء"86(8624-)3/("الصلاةصفة"أصل

""مسندهفيأسامةأبيبنوالحارث(5324)شيبةأبيابنوأخرجة34(،24/)(4)

(0491)حبانوابن(478)3/""الأوسطفيالمنذروابن(الباحثبغية-)187

عنحبيبأبيبنيزيدعنطريقينمن32(1/5)والحاكم)867(والطبراني

صحيح.والحديثبه،شماسةبنالرحمنعبد
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سجدصلاتهآخرفيكانفلما.قيامهعلىومضي،يجلسفلم!ادلّّهسبحان

سبحان:تقولونآنفًاسمعتنكم"إنِّي:قالسلَّمفلما.جالسٌوهوسجدتين

صنعتُ".الذي:السنَّةلكن،أجلسلكيماادلّّه،

أوجه:لثلاثةأولىبُحَينةابناللّهعبدوحديث

.المغيرةحديثمنأصحُّأنه:أحدها

!ذ!"اددّهرسولصنع"هكذا:المغيرةقولفإنمنه،أصرحأنه:الثاني

السهوهذافي!ي!سجدقدويكون،المغيرةفعلماجميعإلىيرجعأنيجوز

ماالمغيرةوحكى،شاهدهمابُحَينةابنفحكى1(.بعدُ)ومرَّةً،السلامقبلمرَّةً

ولمقام!ي!أنهالمغيرةبهيريدأنويجوز.جائزًاالأمرينكلاويكون،شاهده

للسهو.سجدثم،يرجع

.بعدهفسجده)2(،السلامقبلالسجودنسيلعلهالمغيرةأنَّ:الثالث

وادلّّه.السلامقبلالسجودفييقالأنيمكنلاوهذاالسهو،سنَّة)3(وهذه

أعلم.

فصل)4(

ثمالعصر،وإماالظهرإماالعشىِّ،صلانيإحدىفيركعتينمنوسلَّم

حينيكبِّر،والكلامالسلامبعدسجدتينسجدثمسلَّم،ثمأتمَّها،ثمتكلَّم،

5".)1(ك،ع،ن:"بعد

)2(ق،ك،ع:"فسجد".

تحريف.ولعلة،"صفة":المطبوعةالنسخفي)3(

.ص،جفي"فصل"لفظيردلم4()
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سلَّم)1(.ثم،يرفعحبريدبِّرثمحد،

سجدتين،فسجد،بهمصلَّى!ي!النَّبيُّأنَّ)2(والترمذيداودأبووذكر

.غريبٌحسنٌ:الترمذيقال.سلَّمثمتشهَّد،ثم

1(

2(

زيادةمع"سلَّم"ثم:الرسالةطبعةفيوحُذف"،سجدتينسجد"ثم:بعدهالفقيزاد

البخاريأخرجهوالحديث.حذفهفيالحاذفولازيادتهفيالزائدأصابفلا؛الفقي

لمسلمإليهالمشارواللفظ،هريرةأبيحديثمن()573ومسلم(1)227

/573(.)79

323(/1)والحاكم(291)6عوانةوأبو(01)93داودأبووأخرجه)593(،برقم

سيرينبنمحمدعنالحمرانيالملكعبدبنأشعثطريقمن355()2/والبيهقي

قال.بهحصينبنعمرانعنالمهلبأبيعنقلابةأبيعنالحذاءخالدعن

والثقفئعليةوابنووهيبشعبةرواهوقد،الحمرانيأشعثبه"تفرد:البيهقي

منهمأحديذكرلمالحذاء،خالدعنوغيرهمزريعبنويزيدزيدبنوحمادوهشيم

،عمرانعنأُخبِرتُ:قالمحمد،عنأيوبورواه.عنهمحمدعنأشعثذكرما

يدلوذلك،السجدتينقبلالتشهدذِكرهشيمروايةوفيالتشهد.دونالسلامفذكر

.وضعفه.".:فقال89()3/""الفتحفيالحافظوايّلده."رواهفيماأشعثخطأعلى

أشعثروايةووهمواوغيرهما،36(،1/1)]"التمهيد"البرعبدوابنالبيهقي

حديثفيسيرينابنعنالمحفوظفان،سيرينابنعنالحفاظمنغيرهلمخالفته

هذهفيأيضًاعلقمةبنسلمةطريقمنالسراجوروىالتشهد.ذكرفيهليسعمران

بابفيتقدموقدشيئًا.التشهدفيأسمعلم:قالفالتشهد؟:سيرينلابنقلت:القصة

حصينبنعمرانأننبئت:قالسيرينابنعنعونابنطريقمنالأصابعتشبيك

ليس،عمرانحديثفيالإسنادبهذاالحذاءخالدعنالمحفوظوكذا.سلمثم:قال

المنذر:ابنقالولهذا.شاذةأشعثزيادةفصارت؛مسلمأخرجهكماالتشهدذكرفيه

انظر:بالشذوذ،الألبانيعليهحكمولذا.("...يثبتالسهوسجودفيالتشهدأحسبلا

693(.393-/1)"الأمداود-أبيو"ضعيف(04)3"الإرواء"
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فأدركه.ركعةالصلاةمنبقيوقد،وانصرففسلَّميومًا،وصلَّى

المسجد،فدخل،فرجع.ركعةًالصلاةمننسيتَ:فقالاللّّه،عبيدبنطلحة

.(1أحمد)الإمامذكره.ركعةًللناسفصلَّى،الصلاةفاقامبلالًاوأمر

ذاك؟"،"وما:فقال؟الصلاةفيأزيدَ:لهفقيلخمسًا،الظهروصلَّى

)2(.عليهمتفق.سلَّمبعدماسجدتينفسجدخمسًا.صلَّيتَقالوا:

بهمفصلَّى،فخرج،الناسفذكَّره.منزلهدخلثمثلاثًا،العصروصلَّى

سلَّم)3(.ثم،سجدتينسجدثمسلَّم،ثمركعةً،

خمسةوهو،الصلاةفيسهوهمن!ي!عنهحُفِظمامجموعفهذا

فقال.بعدهبعضةوفي،السلامقبلبعضةفيسجودهتضمَّنوقد.مواضع

.بعدهكلُّه:حنيفةأبووقال.السلامقبلكلُّه:الشافعي

،السلامقبلسجودهفإنَّالصلاةفينقصانًاكانسهوكلُّ:مالكوقال

سهواناجتمعوإذا،السلامبعدسجودهفإنَّالصلاةفيزيادةًكانسهووكلُّ

هذاالبر)4(:عبدبنعمرأبوقال.السلامقبللهمافالسجودونقصانٌزياد

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوالنسائي(01)23داودوأبو(54)43شيبةأبيابنوأخرجة272(،45)برقم

"السننفيوالبيهقي(5201)خزيمةوابن(0461)"و"الكبرى66(4)""المجتبى

آخرطريقوله.صحيحدىاسناده3(،50)3/"السننمعرفةو"3(ه29/)"الكبرى

والحاكم(01)48والطبراني2(467)حبانوابن(01)53خزيمةابنأخرجة

.أيوببنيحيىلأجلحسنوهو935(،2/)والبيهقي323(1/1،26)

مسعود.بناللّهعبدحديثمن19()572/ومسلم(404)البخاريأخرجة

)ذيالخرباققصةوهو،حصينبنعمرانحديثمن(ه74)مسلمأخرجه

(.اليدين

)4/346(.الاستذكار"في
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فجعل،ذلكبخلافلسهوهأحاعندهسجدولو،فيهعنهخلافلامذهبة

عندهلأنه،شيءٌعليهيكنلم=السلامقبلكلَّهأو،السلامبعدكلَّهالسجود

هذهمنوالسلفالمرفوعةالاَثارلاختلاف،باجتهادهالقاضيقضاءبابمن

ذلك.فيالأمة

عنيُسألحنبلبنأحمدسمعت)1(:الأثرمفقالأحمد،الإماموأما

وفي،السلامقبلمواضعفي:فقال؟بعدهأمالسلامأقبلالسهو،سجود

السلامبعدسجداثنتينمنسلَّممن)2(!ي!:النبيئُصنعكما،بعدهمواضع

أيضًاسجدثلاثٍفي)3(سلَّمومن.اليدينذيقصةفيهريرةأبيحديثعلى

السلامبعديسجدالتحرِّيوفي.حصينبنعمرانحديثعلىالسلامبعد

حديثعلىالسلامقبليسجداثنتينمنالقياموفيمسعود.ابنحديثعلى

أبيحديثعلىالسلامقبلويسجداليقينعلىيبنيالشكِّوفي.بُحَينةابن

بنلأحمدقلت:الأثرمقال.عوفبنالرحمنعبدوحديثالخدريسعيد

لأنهالسلامقبلكلِّهافيهايسجدقال؟المواضعهذهسوىكانفما:حنبل

كلَّهالسجودلرأيتُ!ي!النبيعنرويماولولا:قال.صلاتهمننقَصمايُيمُّ

ماكلُ:أقولولكن؛السلامقبلفيقضيه،الصلاةشأنمنلأنهالسلامقبل

،السلامبعدفيةيسجدفإنه،السلامبعدفيهسجدأنه!ي!النبيعنروي

.السلامقبلفيهيسجدالسهووسائرُ

"المغني":وانظر363(.36-4/0)"الاستذكار"فيالبرعبدابنروايتهنقل(1)

(/2414-514).

"."حين:ق2()

"الاستذكار".فيوكذا"،"من:مب)3(
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سجدالتي1()المواضعالخمسةفيإلاللسهوأحدٌيسجدلاداود:وقال

)3(.انتهى."!ي!)2(النبيفيها

وإسقاظ،اليقينعلىبالبناءفيةأمروإنما،لهيعرضفلمالشكُّوأما

وجهين:علىالشكُّأحمد:الإمامفقال.السلامقبلوالسجود،الشكِّ

السهوسجدتيوسجد،الشكَّألغىاليقينإلىرجعفمن.والتحرِّي،اليقين

أكثروهوالتحرِّيإلىرجعوإذا.الخدريسعيدأبيحديثعلىالسلامقبل

يرويهالذيمسعودابنحديثعلىالسلامبعدالسهوسجدنيسجدالوهم

4(.)انتهى.منصور

كميدرِفلمصلاثة،فيأحدُكمشكَّ"إذافهو:سعيدأبيحديثأما

يسجدثم،استيقنماعلىوليَبْنِالشكَّفليطرحأربعًا؟أمأثلاثًا:صلَّى

فيأحدكمشكَّ"إذافهو:مسعودابنحديثوأما".يسلِّمأنقبلسجدتين

فيلفظوفيعليهما)5(.متفقٌ."سجدتينليسجدثم،الصوابفليتحرَّصلاله،

".المواضع"خمسة:ق(1)

"الاستذكار".مطبوعةفيوكذا،"اللّّه"رسول:ن،مب،ق2()

363(.4/)الاستذكار""منالنقليعني)3(

"مسائلة"فيهانئابنروايةوانظر364(.4/)الاستذكار""مننقلًاأحمدقوليعني4()

.(701)ص

لهشفعنخمسًاصلّىكان"فان:وتتمته(،571)مسلمفأخرجهسعيدأبيحديثأما5()

.ابخاريعندأجدهولم."للشيطانترغيمًانتاىلأربعإتمامًا!تنطدرإن"صلاف

وبنحوه،اللفظبهذا98()572/مسلمفأخرجةمسعودبناللّهعبدحديثوأما

آنفًا.تخريجهسلفوقد(،1676)البخاري
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قالالذيهووهذا".سجدتينيسجدثملْيُسَلِّمْ،"ثمَّ(:)1""الصحيحين

.السلامبعدسجدالتحرِّيإلىرجعوإذاأحمد:الإمام

علىبنىإمامًاكانإذاالمصلِّيأنَّ:والتحرِّياليقينبينعندهوالفرق

علىالسلامبعدلهفيسجد،التحرِّيهووهذا،وهمهوأكثر)2(ظنِّهغالب

علىالسلامقبلوسجد،اليقينعلىبنىمنفردًاكانوإنمسعود.ابنحديث

وعنه.مذهبهظاهرتحصيلفي)3(أصحابهأكثرطريقةهذهسعيد.أبيحديث

مذهبوهيمطلقًا،اليقينعلىيبنيأنهإحداهما)4(::أخريانروايتان

إنمانصوصةوظاهرمطلقًا.ظنِّهغالبعلى:والأخرى.ومالكالشافعي

يبنيالشكِّفمع،القويالغالبالظنِّوبينالشكبينالفرقعلى(يدل)ه

مدارهذاوعلى.يتحرَّىالغالبالظنِّأوالوهمأكثرومع،اليقينعلى

أعلم.وادلّه)6(.الحديثينحمَلالحالينوعلىأجوبتة،

وإن.الصلاةاستأنفلهعرضماأولكانإذا:الشكِّفيحنيفةأبووقال

علىبنىظنٌّلهيكنلمهـان،عليهبنىغالبٌظنّلهكانفانكثيرًا،لهعرض

)7(.اليقين

اللفظ.بهذامسلمعندأجدهولم(،104)البخاري(1)

"أكبر".:،عك)2(

أصحابنا".":،عك)3(

)أحدهما".:مبج،()4

.قفينقطةوأهمل"،تدل":عداجما)5(

.(804-2604/)(""المغني:انظر)6(

76(./1)"الهداية"انظر:)7(
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فس
فيكانأنهتقدَّموقد.الصلاةفيعينيةتغميضلمجيمهديهمنيكنولم

إشارته.ببصرهيجاوزولاالدعاء،فيإصبعهإلىببصره(1)يرميالتشهُّد

لعائشة،قِرَامو)3(كان:قالأنسعن)2(""صحيحهفيالبخاريوذكر

تزاللافإنههذا،قِرامَكِعنَّا))أميطي:!سًيمّالنبيفقالبيتها،جانبَبهسترت

فيلهعرضتلما،عينيهيغمِّضكانولو.صلائي"فيتعرِضتصاويره

فيلهيعرضلكانالذيلأن،نظرٌالحديثبهذاالاستدلالوفي.صلاته

هذارؤيتها؟نفسُأورؤيتها،بعدالتصاويرتلكتذكُّرُ)4(هوهل:صلاته

)5(.محتمل

،أعلامٌلهاخميصةفيصلَّى!ي!النبيُّأنَّعائشةحديثمنةدلالةًوأبين

أبيإلىهذهبخميصتي"اذهبوا:قالانصرففلما،نظرةًأعلامهاإلىفنظر

الاستدلالوفي)7(."صلاتيعنآنفًاأَلْهَتْنيفانهابأنبجَانيَّتة)6(،وَآلونيجَهْم،

الالتفاتة.بتلكفشغلتهإليها،التفاتةٌمنهحانتأنهغايتهإذفية،ماأيضًابه

لانطليعةً،إليهالفارسأرسللماالشِّعْبإلىالتفاتهحديثيدلولا

".يومئ":،جصعداما(1)

.(3749595،)برقم2()

الرقيق.الستر:القِرام)3(

."تذكرة":،عك(4)

".محتملوهذا":بعدهالفقيزادوقد.القديمةوالطبعاتالأصولجميعفيكذا5()

".جهمأبيبأنبجانية":ن)6(

62(.5/5)6ومسلم58(71)373،البخاريأخرجة)7(
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الجيش.بأمورلاهتمامه،للحاجةكانمنهوالالتفاتالنظرذلك

رأىلماالعنقودليتناولالكسوفصلاةفييدِهمدُّذلكعلىيدلوقد

المحجن.وصاحبِفيهاالهرَّةوصاحبةِالنارِ(1رؤيةُ)وكذلك،الجنة

الغلاموردُّه،يديهبينتمُرَّأنأرادتالتيللبهيمةمدافعتهحديثوكذلك

بالإشارةالسلامَردِّهأحاديثوكذلك.الجاريتينبينوحجزُه،والجارية

وكذلك.يراهمنإلىيشيركانإنمافإنة،الصلاةفيوهوعليةسلَّممنعلى

رؤيةذلكوكان،فخنقه،فأخذه)2(،صلاتهفيلهالشيطانتعرُّضحديث

يكنلمبأنهالعلمُمجموعهامنيستفادوغيرهاالأحاديثفهذهعين)3(.

.الصلاةفيعينيةيغمِّض

هووقالوا:،وغيرهأحمدالإمامفكرهه.كراهتهفيالفقهاءاختلفوقد

إلىأقربيكونقدوقالوا:،يكرهوهولم،جماعةٌوأباحهاليهود.فعلمن

ومقصودها)4(.وسرُّهاالصلاةروحهوالذيالخشوعتحصيل

أفضل.فهوبالخشوعيُخِلُّلاالعينتفتيحكانإن:يقالأنوالصواب

وأوالتزويقالزَّخرفة)5(منقبلتهفيلماالخشوعوبينبينهيحولكانوإن

فيباستحبابهوالقولُقطعًا،التغميضيُكرَهلافهنا،قلبهعليهيشوِّشمماغيره

،ن:"رؤبتة".)1(ق،مب

.نمنساقطصلاتة""في)2(

الأحاديث.هذهتخريجتقدم)3(

شرحو"المجموع693(2/)"و"المغني273()3/المنذرلابن""الاوسطانظر:(4)

3(.41)3/"المهذب

.""رخ:،جص(5)
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أعلم.واللّّه.بالكراهةالقولمنومقاصدهالشرعأصولإلىأقربالحال(1هذا)

فمل

بعدها،وجلوسه،الصلاةمنانصرافهبعديقوله"!ي!اللّهرسولكانفيما

بعدهاوالقراءةالأذكارمنلأمتهشرعهومامنها،2(انفتاله)وسرعة

،السلامومنك،السلامأنت"اللهم:وقالثلاثًا،استغفرسلَّمإذاكان

)3("والإكرامالجلالذاياتباركت

الانفتاليسرعبلذلك،يقولمامقدارإلاالقبلةمستقبليمكثولم

المأمومين.إلى

!لمجواللّهرسولرأيتمسعود:ابنقال.يسارهوعنيمينهعنينفتلوكان

عنينصرف!ي!ادلّّهرسولرأيتماأكثر:أنسوقال.يسارهعنينصرفكثيرًا

بنادلّّهعبدوقال)5(.مسلمفيوالشاني)4(،""الصحيحينفيوالأول.يمينه

)7(.الصلاةفييسارهوعنيمينهعنينفتل!ي!اللّّهرسولرأيتعمرو)6(:

5".)1(ج:"هذ

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذا"،"الانتقال:مب2()

.(195)ثوبانوحديث(295)عائشةحديثمنمسلمأخرجة)3(

7(.0)7ومسلم85(2)البخاريأخرجه(4)

7(.0)8برقم5()

خطأ.وهو"عمر"،:ن،مب،،جصعداما)6(

منصحيحةطرقمن319()ماجهوابن7(2896120،)9667،أحمدأخرجه)7(

أحمد"مسند"وانظر:.صحيحوالحديثجده،عنأبيةعنشعيببنعمروحديث

.)6627(
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دونمنهمناحيةًيخُصُّولا(،1)بوجههالمأمومينعلىيقبلكانثم

ناحية.

حسنًا)2(.الشمستطلعحنىمصلَّاهفيجلسالفجر،صلَّىإذاوكان

لهله،شريكلاوحدهاللّّهإلاإله"لا:مكتوبةصلاةكلِّدبرفييقولوكان

ولا،أعطيتَلمامانعلااللهمقديز.شيءكلِّعلىوهوالحمد،ولهالملك

)3(.الجدُّ"منكالجدِّذاينفعولامنعتَ،لمامعطي

وهوالحمد،ولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللّّه[لاإلهلا":يقولوكان

[ياه.لا[نعبدولااللّه،لاإ[لهلاباللّه،لاإقوةولاحولىلا،قديرٌشيءكلِّعلى

ولوالدينلهمخلصين،اللّّهإلاإلهلا.الحسنالثناءوله،الفضلوله،النعمةله

)4(."الكافرونكره

سلَّمإذاكان"!وَوّاللّّهرسولأنطالبأبيبنعليعن(داود)هأبووذكر

وماأسررتُوما،أخَّرتُوماقدَّمتُمالياغفراللهمَّ":قالالصلاةمن

إلهلاالمؤخِّر،وأنتالمقدِّمأنت.منِّيبهأعلمأنتوما،أسرفتُوما،أعلنتُ

."أنتلاإ

.عازببنالبراءحديثمن7(0)9مسلمأخرجه(1)

مسلمأخرجهوالحديث.الهنديةغيرالمطبوعةوالنسخ،نمنساقط"حسنًا"2()

.سمرةبنجابرحديثمن067()

شعبة.بنالمغيرةحديثمن)395(ومسلم84()4البخارياخرجه)3(

الزبير.بناللّهعبدحديثمن)495(مسلمأخرجه)4(

37(.1)9الترمذيوأخرجه76(،0)برقم)5(
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!لمج!،استفتاحهفي)1(مسلمرواهالذيالطويلعليٍّحديثمنقطعةهذا

أنَّأحدهما)3(:،لفطانفيهولمسلم.وسجودهركوعهفي)2(يقولهكانوما

)4(:والثاني.الصوابهووهذا،والتسليمالتشهُّدبينيقولهكان!ك!ي!النبيُّ

أعلم.وادلّه.الموضعينفييقولهكانولعله.السلامبعديقولهكان

فييقوللمجي!ادلّهرسولكان:قالأزقمبنزيدعن(أحمد)هالإماموذكر

لاوحدكالرَّبُّآَنكشهيدأناشيء،كلِّوربَّربَّنا"اللهمَّ:صلاةكلِّدبر

ورسولك.عبدكمحمَّدًاأنَّشهيدأناشيء،كلِّوزبَّربَّنااللهمَّ.لكشريك

وربَّربَّنااللهمَّإخو!.كلَّهمالعبادأنَّشهيدأناشيء،كلِّوربَّربَّنااللهمَّ

اذيا.والآخرةالدنيامنساعةكلِّفيوأهليلكمخلصًااجعلنيشيء،كلِّ

السماواتنورادلّّهالاكبر،الاكبرادلّّه.واستَجِبْاسمَعْ،والإكرامالجلال

الاكبر".الاكبرادلّّه،الوكيلونعمادلّهحسبيالاكبر،الاكبرادلّه)6(،والأرض

داود.أبوورواه

)771(.برقم)1(

)2(ص:"يقول".

)771/102(.برقم)3(

)771/202(.برقم)4(

وأبو849()9"الكبرى"فيوالنسائي(051)8داودأبووأخرجه(،291)39برقم(5)

والبيهقي2(01)5/الكبير"المعجمو")668(الدعاء""فيوالطبراني72(1)6يعلى

الطفاويداودعلىومداره.أرقمبنزيدحديثمن(1/181)الكبير"الدعوات"في

،مجهولمسلموأبوبشيء،ليس:معينابنقالوداود.البجليمسلمأبيعن

.(259،69/)"الأمداود-أبيضعيف"انظر:.ضعيففالحديث

،ع.كمنساقطالجلالةلفظ)6(
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وثلاثينثلاثااللّّه""سبحان:صلاةكلِّدبرفييقولواأنإلىأمَّتَةوندب

لاوحدهاللّّهإلاإلهلا:المائةوتمام.كذلكأكبر"و"اللّه،كذلك"دلّّهو"الحمد

صفةوفيقدير)1(.شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكلهله،شريك

)2(.المائةبهفتتموثلاثينأربعًاالتكبير:أخرى

ومثلهاتحميد،ومثلهاتسبيحةً،وعشرينخمسًا:أخرىصفةوفي

وهوالحمد،ولهالملكله،لةشريكلاوحدهاللّّهإلاإلهلاومثلهاتكبير)3(،

قدير)4(.شيءدلعلى

)5(.تكبيراتوعشر،تحميداتوعشر،تسبيحاتعشر:أخرىصفةوفي

بعضفي)6("مسلم"صحيحفيكماعشرةإحدى:أخرىصفةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مثلكانتهـان،خطاياه"غفرت:وتمامه،هريرةأبيحديثمن()795مسلمأخرجه

.البحر"زبد

"الأدبفيالبخاريأخرجهولكن.عجرةبنكعبحديثمن)695(مسلمأخرجه

ادلّّه،سبحان:قائلهنيخيبلا"معقبات:وبلفظكعبقولمن)622(المفرد"

الرفعاختلاففيللتفصيلوانظر.مرة"مائةأكبر،واللّهاللّه،لاإإلهولا،دلّهوالحمد

27(.2660-2/)الأفكار"و"نتائجللألبانيالمفرد"الأدب"صحيح:والوقف

و"تكبيرًا"."تحميدًا":ن،مب،قفي

(02)17حبانوابن(304)3/""الأوسطفيالمنذروابن2(651)9أحمدأخرجه

ابنصححه.ثابتبنزيدحديثمن78(/1)الكبير""الدعواتفيوالبيهقي

الحديثفيوردوقد277(.)2/الأفكار""نتائجفيوالحافظحبانوابنخزيمة

فقط."(ادلّّهإلاإلهلا":يكونانايضًافيحتمل،تفسيرهدون""التهليل:لفظ

ا!كَتهُددَّهةهريرةأبيحديثمن)9632(البخاريأخرجه

إحدى:سهيل"يقول:زيادةًسهيلعنروحروايةفيبأنّوصرج(،5431/)59برقم

".وثلاثونثلاثةكلهذلكفجميع،عشرةإحدىعشرة
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صلاةكلِّدبرَ(1وتحمدون)وتكبِّرون"تسبِّحون:هريرةأنيحديثروايات

ثلاةلةفذلك-عشرةوإحدى،عشرةوإحدى،عشرةإحدى،وثلا8لينثلا8لا

،وتفسيرهالرواةبعضتصرُّفمنأنهاالصفةهذهفييظهروالذي".وثلا!لون

ثلاثًاصلاةكلِّدبروتحمدونوتكبِّرون"تسبِّحون:الحديثلفظلأن

واحدةكلِّفيوالثلاثونالثلاثتكونأنبهذامرادهوإنما)2(."وثلاثين

اللّّهسمحان(:تقولوا)هأيوالتحميد)4(.والتكبيرالمَسبيحتمن كلما)3(

صالحأبيسميُّعنالحديثراويلأن،وثلاثينثلاثًاأكبرواللّّهدلّّهوالحمد

دلّّه،والحمد،اللّّه"سبحان:تقول:فقالصالحأبولهفسَّرهوبذلك،السَّمَّان

وئلاثون.ثلاثٌكلِّهنمنهنيكونحتى،أكبر"واللّه

بخلافالأذكار،منشيءفيلهنظيرفلاعشرةبإحدىتخصيصهوأما

حديثمن")6("السننفيكماأيضًا،نظائرلهاوالعشرةنظائر،لهافان،المائة

:المطبوعوفي".مسلمصحيح"وفيكلها،الأصولفييأتيوفيماهناهكذا(1)

."وتكبرونوتحمدون"

.(59/5241)مسلم2()

فيع.بعضهمزادهاوقد.ن،قمن"من")3(

.والتكبير"والتحميد":مب(4)

معالرفعنونبزيادةقوفي.يقولوا"":ك،صوفي.ن،جفيالمضارعحرفينقطلم5()

."قولوا":مبوفي."تقولون"إلىبعضهمفغيَّره،"تقول":فيعوكان.أولهلهماإ

بنشهرعنطرقمن8789()8779،""الكبرىفيوالنسائي3474()الترمذي)6(

أحمدأخرجهولكنمرفوعًا،ذرأبيعنغَنْمبنالرحمنعبدعنحوشب

الذيوهو"المغربصلاةمن":وفيه!يمالنبيعنمرسلًاغنمابنعن(09917)

الدارقطني"علل":للتفصيلانظرشهر.قبلمنالاضطرابوجعلالدارقطنيرجحه

322(.21،32/)الأفكار"و"نتائج(9011،)669
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رجليه،ثانٍوهوالفجر،صلاةدبرفيقال"من:قال!واللّهرسولأنذرأبي

يحييالحمدولهالملكلهله،شريكلاوحدهادلّّهإلاإلهلا:يتكلَّمأنقبل

،حسناتعشرُله(1كُتِبت)مرَّات،عشر=فديرٌشيءكلِّعلىوهو،ويميت

حِرْزٍفيكلَّهذلكيومهوكان،درجاتعشرُلهورُفِعسيهمات،عشرُعنهومُحِي

اليومذلكفييدركهأنللذنبينبغِولم،الشيطانمنوحُرِس،مكروهكلِّمن

صحيخ.حديث:الترمذيقال."باللّّهالشركإلا

فاطمةابنتهعلَّم!يوّأنةسلَمةأمِّحديثمن)2(أحمد"الإمام"مسندوفي

ثلاثًاوتحمِّده،وثلاثينثلاثًاالنومعندادلّّهتسبِّحأنالخادمتسألهجاءتهلما

اللّهإلاالهلا":تقولأنالصبحصلَّتوإذا)3(.وثلاثينأربعًاوتكبِّره،وئلاثين

قدير"،شيءكلعلىوهوالحمد)4(،وله،الملكلهله،شريكلاوحده

.مرَّاتعشرالمغربصلاةوبعد،مراتعشر

اذاقال"من:يرفعةالأنصاريأيوبأبيعن((")هحبانابن"صحيحوفي

.الأخرىالأصولمنأثبتما"الترمذيجامع"وفي.""كتب:ص(1)

الطبرانيوأخرجهالتكبير،بدلوثلاثينأربعًاالتحميدوعنده265(،15)برقم2()

حوشب،بنشهرلأجللينإسنادهوفي.المصنفذكرهكماوعنده933()23/

أحمد"مسند"علىوالتعليقالسابقالتخريجانظر.تخاليطهمنأيضًاهذاولعل

بنعليحديثمن)2727(ومسلم)5362(البخارياخرجوقد(.09917)

.والمغربالصبحصلانيبعدالذكرتوقيت!ماوليس،هذهفاطمةقصةطالبأبي

".وثلاثين"ثلاثًا:الهنديةغيرالمطبوعةالنسخفي)3(

الخير".بيده،ويميت"يحصي:بعده"المسند"في)4(

،مجهول،يعيشبناللّهعبدإسنادهوفي235(،)18أحمدوأخرجه2(،0)23برقم)5(

أحمد-اخرجةاَخرطريقوله2(.11/50)""الفتحفيالحافظحسنةذلكومع
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كلِّعلىوهوالحمد،ولهالملكلهلة،شريكلاوحدهاللّّهإلاإلهلا:اصبح

عشرُبهنَّعنهومُحِي،حسناتعشرُبهنلهكُتِبمرَّات،عشرَقديز-شيء

لهوكنَّ،رقابأربععَتاقةِعَدْلَىلهوكُنَّ،درجاتعشرُبهنَّلهورُفعسيه!ات،

صلالهدبرَالمغربصلَّىإذاقالهنومن.يمسيحتىالشيطانمنحرَسًا

".يصبححتىذلكفمثلُ

دلّهوالحمدعشرًا،أكبر"اللّّه:الاستفتاحفي!لمج!النَّبيِّقولتقدَّموقد

:ويقولعشرًا،اللّهويستغفرعشرًا،اللّهإلاإلهولاعشرًا،اللّهوسبحانعشرًا،

.عشرًا"(القيامةيومضيقمنويتعوَّذعشرًا،وارزقنيواهدني،لياغفراللهم

يجئفلمعشرةالإحدىوأما.كثيرةٌوالدعواتالأذكارفيفالعشر

المتقدِّم،هريرةأبيحديثطرقبعضفيإلا،البتةذلكمنشيءفيذكرها

أعلم.(1)فاللّّه

)1(

به،أيوبأبيعنالحضرميمحمدأبيطريقمن(4/185)والطبراني235(1)6

.مجهولأيضًاالورد،ابووفيه

عنزائدةأبيبنعمرعنالعقديعامرأبيطريقمن)3926(مسلمعندوأصله

أبيعنليلىأبيابنعنميمونبنعمروعنالشعبيعنالسفرأبيبناللّّهعبد

طريقمن64(40)البخاريأخرجهولكنومساء.صباحًاذكرهفيهوليس،بهأيوب

أعتقكمنكانعشرًاقالمن":وفيهبه،زائدةأبيبنعمرعنعمروبنالملكعبد

أبيعنالحضرميمحمدأبو"ورواه:الروايةعقبوقال."..إسماعيلولدمنرقبةً

عتقَقولُهيعدل:أيعمرو"بنالملكعبدقولوالصحيح...!يطالنبيعنأيوب

.أربعٍلاواحدةٍرقبةٍ

التغيير.قبلفيعكانوكذا،"واللّه":مب،ك
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انصرافهعنديقولكان!ي!النَّبيَّأنَّ(1)""صحيحهفيحاتمأبوذكروقد

ليوأصلحْ،أمريعِصْمةَجعلتَهالذيدينيلياصبحْ"اللهمَّ:صلاتهمن

واعوذ،سَخَطكمنبرضاكأعوذإنِّياللهمَّ،معاشيفيهاجعلتَالتيدنياي

لمامعطيَولا،أعطيتَلمامانعَلامنك،بكواعوذنِقْمتك،منبعفوك

الجَدُّ".منكالجَدِّذاينفعولامنعتَ،

وراءصلَّيتُما:قالأنهأيوبأبيعن)2(""مستدركهفيالحاكموذكر

خطايايلياغفر"اللهمَّ:يقولصلاتهمنينصرفحينسمعتُهإلاءلمجي!نبيَكم

الأعماللصالحواهْدِني،وارزقنيوأَحْيِنيانعَشْني)3(اللهمَّ.كلَّهاوذنوبي

(134)6"المجتبى"فيوالنسائي22()6/البزاروأخرجة2(،0)26برقم(1)

()653الدعاء(""فيوالطبراني74()5خزيمةوابن8889(،0271)"و"الكبرى

والضياء(1/184)الكبير""الدعواتفيوالبيهقي33()8/الكبير"المعجمو"

ذلكومع،بمعروفليسعطاءوالدمروانأبوإسنادهوفي66(.،65)8/المقدسي

،إسنادهفياختلافٍإلئأشاروقد335(2،334/)الأفكار""نتائجفيالحافظحسنه

بعدها(.وما912)ص"المنة"تمامانظر:،الألبانيوضعفه

(4/287،288)"العلموجواهرالمجالسة"فيالدينوريوأخرجه(،624)2/3()

مسكينبنعمرطريقمن(4125/)و"الكبير"(44)42""الأوسطفيوالطبراني

هذا،مسكينبنعمرعلىالحديثومدار.بةأيوبأبيعنعمرابنعننافععن

الكبير""التاريخفيالبخاريقالاللَّةُ!عكَن!،رَالخطاببنعمرذريةمنوهو

".عليهيتابعلا.عمر..ابنعننافععن"يروي(:891)6/

وأنعشَه:فلانًاونعَثر.""أَنْعِشْني:يعنيالعينبكسرقفيوضبط.جفيضبطكذا)3(

الميماندار.ط)فيوالحاكمالطبرانيعندالحديثجاءاللفظوبهذا.وأقامةرفعة

"ابعثني"،:الميمنيةالطبعةفيوأثبت.الهنديةالطبعةفيوكذا.وغيرهما365(7/

طبعة-فيغيِّرثم03(،2)6/التأصيلدار.ط("و"المستدركالتاليةالطبعاتفيوكذا
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".أنتإلا(1سيهمها)يَصْرفولالصالحهايهديلاإنة،والأخلاق

:قالالتميميمسلمبنالحارثعن)2(""صحيحهفيحِبَّانابنوذكر

منأَجِرْنياللهمَّ:تتكلَّمأنقبلفقلالصبحصلَّيتَ))إذا:ع!ي!النبيليقال

وإذاالنار.منجوارًالكاللّّهكتبيومكمنمتَّإنفانك،مرَّاتسبعالنار،

فإنك؛مراتسبعالنار،منأجِرْنياللهمَّ:تتكلَّمأنقبلفقل،المغربصلَّيت

النار)3(".منجوارًالكاللّهكتَبليلتكمنمتَّإن

اللّّهرسولقال:قالأمامةأبيحديثمن4()"الكبير"فيالنَّسائيذكروقد

بالهند.""المستدركمطبوعةفيجاءكما"،أنعمني"إلىالرسالة

عنيصرفولا،أنتإلا"لصالحها:فأثبتا،الرسالةطبعةناشراتصرَّفأيضًاهنا(1)

"."المستدركمطبوعةفيجاءكماسيئها"

(05)97داودوأبو)45081)أحمدمختصرًاوأخرجه،أتمَّبسياق2ٍ(220)برقم2()

و"الدعاء"(1/433)9"الكبير"فيوالطبراني859()9""الكبرىفيوالنسائي

)أوالحارثبنمسلمعنالكنانيحسانبنالرحمنعبدطريقمنكلهم)665(،

البرقانيسألقد.به!لَخيمالنبيعنأبيهعنفيه(خلافعلى،مسلمبنالحارث

لاحمصيالرحمن"عبد:فقالالترجمةهذهعنالدارقطني(مجدي.ت-68)ص

انظر:،فيهالقولوفصلالألبانيضعفهوالحديث."مجهولومسلم،بهبإس

.(4621)"الضعيفة"

.كمنساقطالنار""من)3(

المؤلف.عندعليهالكلاموسيأتيبشر،بنالحسينإسنادهوفي)8489(،برقم(4)

صدقة،بنعليإسنادهوفي31(،1)2/""مسندهفيالرويانيبكرأبوأيضًاوأخرجه

عمل"فيالسنيابنأخرجهوكذلك."يغرب"55(:0)5/""اللسانفيالحافظقال

فيهما-اَخرَينمعمناكير،صاحب،هارونبنأحمدإسنادهوفي(،421)"والليلةاليوم
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الجنةدخولمنيمنعةلم،مكتوبةصلاةكلِّدبرفيالكرسياَيةقرأ))من!!:

زيادبنمحمدعنحِمْيَربنمحمدبهتفرَّدالحديثهذا(".يموتأنإلا

بنمحمدعنبشر،بنالحسينعنالنسائيرواه،أمامةأبيعنالألهاني

بشر)2(بنالحسين:ويقوليصحِّحه)1(،منالناسمنالحديثوهذاحِمْيَر.

فاحتجَّ،المحمَّدانوأماوثَّقه)3(.موضعوفيبه،بأسلا:النسائيفيهقالقد

رسمه.علىفالحديثقالوا:.""صحيحةفيالبخاريبهما

فيالجوزيابنالفرجأبووأدخله.موضوعٌهوبل)4(:يقولمنومنهم

حاتمأباوأنحِمْيَر،بنمحمَّدعلىوتعلَّق(")5(،"الموضوعاتفيكتابة

ذلكفأنكر.بقويّليس:سفيانبنيعقوبوقال،بهيحتجُّلا:قالالرَّازي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"مسند675()و"الدعاء"(411)8/"الكبير("فيالطبرانيأخرجهوكذلك.لين

بنمحمداَخروفيبشر؛بنالحسينبعضهافيبأسانيد،82()4"الشاميين

"الإسلام"تاريخ:انظر،الأحاديثيسرقكان،زبريقابنالعلاءبنإبراهيم

النجارداودبنهارونآخروفي(؛472)6/"الميزانو"لسان(0121)5/

و"تنزيه2(259-249/)الأفكار""نتائج:وانظر.لهترجممنأجدلم،الطرسوسي

لاإذيتبتلاالحديثان-أعلموالدّه-والظاهر288(./1)عرَّاقلابن"الشريعة

.سارقأومناكيرصاحبأومغربمنأسانيدهمنإسناديخلو

"."صححه:ص

استدركتوقدالنظر،لانتقال،عكمنساقطةبشر".حمير..بنمحمد"عنالعبارة

.عحاشيةفي

".ثقة:آخرموضع"وفي:ن،مبفي

.ن،مبمنساقط"بل"لفظ

(1/.)793
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لهيكونأنمنأجلُّهووقالوا:محمدًا،ووثَّقوا(،1)الحفاظبعضُعليه

البخازي،وهوالصحيحفيصنَّفمنأجلّبهاحتجَّوقد،موضوعٌحديث

معين.بنيحيى:الرجالفيمقالةًالناسأشدُّووثَّقه

بنحسنبنالدّهعبدحديثمنأيضًا)2(""معجمهفيالطبرانيرواهوقد

دبرفيالكرسيآيةقرا))من:ء!ي!اللّهرسولقال:قالجدِّهعنأبيهعنحسن) )3

الحديثهذارويوقد".الأخرىالصلاةإلىاللّهذمَّةفيكانالمكتوبةالصلاة

عُمَر)4(،بناللّهوعبد،طالبأبيبنوعلي،أمامةأبيحديثمن

كلِّهاوفيها)5(.مالكبنوأنساللّّه،عبدبنوجابر،شعبةبنوالمغيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأفكار""نتائجفيحجرابنقال.المقدسيالدينضياءالحافظيقصدلعله

الأحاديثفيوأخرجه،الجوزيابنعلىهذاالضياءالحافظأنكر"وقد2(:259/)

.المطبوعفيالحديثهذايردلم:قلت."الصحيحينفيليسمماالمختارة

قال،البصريصاحبيحيىبنكثيروفيه674(،)"الدعاء"فيوأيضًا(،411)8/

عنه،الأخذعنالناسَالعنبريعباسنهي،"شيعي(:014)3/""الميزانفيالذهبي

عن682()(""الأباطيلفيالجورفانيوأخرجه.مناكير"عنده:الأزديوفال

به،طالبأبيبنعليعنجدهعنأبيهعنمحمدبنجعفرعنعميربنالحارث

عمير"،بنالحارثُمحمدبنجعفرِعنبهتفرد،باطلحديث"هذا:عقبهوقال

"الإيمانشعب"فيآخربطريقالبيهقيوأخرجه.(1/044)""الميزانوانظر:

ضعيف.إسناده:وقال2(174)

.جمنساقط"حسن"بن

وفي.الميموفتحالعينبضمقفيضبطوقد،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

عمرو"."إلىفيعبعضهمغيَّرهوقد.العينبضمج

شرفأنالسيوطيذكروقد.عمرو"ابن":الصوابولعلعمر،ابنحديثأجدلم

أيضًا-المؤلفولعل،الحديثهذاتقويةفيألَّفهجزءفيحديثهنقلالدمياطيالدين
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واختلافطرقها(1)تباينمعبعض،إلىبعضهاانضمَّإذاولكن،ضعفٌ

شيخناعنوبلغني.بموضوعوليسأصلٌلهالحديثأنعلىدلَّتمخازجها،

)2(.صلاةكلِّعَقيبَتركتُهاما:قالأنهروحهاللّّهقدَّستيميةابنالعباسأبي

اللّّهرسولأمرني:قالعامربنعُقبةعن")3(و"السنن"المسند"وفي

)1(

)2(

)3(

الجزء.هذاعنصادر

منغريب:وقال22(1)3/""الحليةفينعيمأبوأخرجهفقدالمغيرةحديثوأما

عمرعن(هاشم)بنهاشمبهتفرد(شعبةبنالمغيرة)بنومحمد،المغيرةحديث

عنه.(إبراهيم)بن

بنيحعىبنإسماعيلترجمةفي""الكاملفيعديابنأخرجهفقدجابرحديثوأما

عنالحديثان"هذانآخر:حديثوعنعنهوقال(901،011)2/التيمياددّهعبيد

:وقال،"إسماعيلإلاجريجابنعنبهمايحدثلا،باطلانلاسناديهماجريجابن

693)./1)الجوزيلابن"الموضوعات":وانظر"،بالبواطيلالثقاتعنيحدث"

فيهطريق"وهذا:وقالآخربطريقالأولالطريقعقبالجوزيابنوأخرجه

.("الأولالطريقمنسرقهقدوأحدهم،مجاهيل

93(.61355،10،)175""الضعيفة:فانظرأنسحديثوأما

بعضهمأصلحوقد.الأصولبعضفيكانقلمسبقولعله،""بيان:ن،مبق،عداما

فيع.

"مجموعوفي286(.)ص"الصيب"الوابلفيشيخهعنالمصنفنقلهوكذا

يثبتأنيمكنلاباسنادرويتفقدالكرسياَيةقراءة"وأما5(:16)22/"الفتاوى

.(22805/)أيضًاوانظر."سنةبه

"المجتبى"فيوالنسائي2(09)3والترمذي(51)23داودوأبو(1417)7أحمد

(4002)حبانوابن75()5خزيمةوابن989(0261،0)"و"الكبرى()1336

قال2(.1/53)والحاكم2(49/)17و"الكبير")677(الدعاء""فيوالطبراني

لكن-(.4/433)""الميزانفيالذهبيقالوبمتله،غريبحسنحديث:الترمذي
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فيحِبَّانابنحاتمأبوورواه.صلاةكلِّدبرفيبالمعوِّذاتأقرأأن:!ي!

ولفظ.مسلمشرطعلىصحيحٌ:وقال(""المستدركفيوالحاكم،""صحيحه

.(""بالمعوِّذتين:الترمذي

بنعمرحديثمن(1)"الموصلييعلئأبيو"مسند"الطبراني"معجموفي

دخل،الإيمانسعبهنجاءمَن"ثلاث:يرفعهجابرعن-فيهتُكُلِّموقد-نبهان

قاتله،عنعفامن:شاءحيثالعِينالحُورمنوزُوِّجشاء،الجنةأبوابايِّمن

أحد".اللّّههوقل:مرَّاتعشرمكتويةصلاةكلِّدبرفيوقرأخفيًّا،دَينًاوأدَّى

".إحداهنَّ"أو:قال:اللّهرسولياإحداهنَّأوبكر:أبوفقال

،ذكركعلىاعنِّي"اللهمَّ:صلاةكلِّدبرفييقولأنمعاذًاوأوصى

2(.)"عبادتكوحسن،وشكرك

نأيرجِّحشيخناوكان،وبعدهالسلامقبليحتملهنا"الصلاةو"دبر

(2092/)الأفكار"نتائج"فيوالحافظوالحاكمحبانوابنخزيمةابنصححه

،452)5/"الأمداود-أبيصحيح"وانظر:(،4151)"الصحيحة"فيوالألباني

55.)2

بنوعمر(،4917)"يعلىأبيمسندو")673(و"الدعاء"336(1)""الأوسط(1)

الأفكار"نتائج"انظر:،والألبانيالحافظضعفهوالحديثجدًّا.ضعيفنبهان

65(.4)"الضعيفةو"2(239/)

(1)523داودوأبو96(0)المفرد"(الأدب"فيوالبخاري22(11)9أحمدأخرجة2()

الكبير""فيوالطبراني8579(،1)227"الكبرىو"(13)30("المجتبى"فيوالنسائي

،0202)حبانوابن75(1)خزيمةابنصححه6(،ه4)و)الدعاء"6(0/20)

الأفكار""نتائجفيوالحافظ274(،3273/و1/273)والحاكم2(120

2(.53)5/"الأمداود-أبيصحيح"فيوالألباني2(2692،79/)
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.()1الحيوانكدبر،منةالشيءدبر:فقال،فيةفراجعتُه،السلامقبليكون

فصل

ممَرِّقدروبينةبينهجعلالجدارإلىصلَّىإذا!يوِوّاللّهرسولوكان

صلَّىإذاوكان)3(.السترةمنبالقربأمَربل،منهيتباعديكنولم)2(.الشاة

يصمُدولمالأيسر،أوالأيمنحاجبهعلىجعلهشجرةأوعمودأوعودإلى

فتكونإليهافيصلِّي،والبرِّيَّةالسَّفرفيالحَرْبةيركُزوكانصَمْدًا)4(.له

فيعدِّلة،الرَّحْلَيأخذوكانإليها.فيصلِّي)6(،راحلتهيعرِّضوكان)5(.سترته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

378(.)صللمصنف"الصلاةو"كتابالجمار،رميفييأنيماوانظر

.الساعديسعدبنسهلحديثمن)262(ومسلم()694البخاريأخرجه

(47)8""المجتبىفيوالنسائي6(9)5داودوأبو(09061)أحمدأخرجه

ابنصححة.حثمةأبيبنسهلحديثمن272()2/والبيهقي)826(("الكبرىو"

"صحيحفيوالألباني2(1/15،225)والحاكم)2373(حبانوابن8(0)3خزيمة

الحديث:هذاعن2(5)6/"الضعفاء"فيالعقيليوقال277(،)3/("الأمداود-أبي

."ثابتوهذا"

والبيهقي2(0/295)والطبراني6()39داودوأبو(02382)أحمدأخرجه

فيالبخاريقال،كاملبنالوليدفيهالأسود.بنالمقدادحديثمن271()2/

حجربنالمهلبأيضًاوفية."عجائب"عنده678(:)4/"الأوسطالتاريخ"

.مجهولكلاهما،وضباعة

جحيفة،أبيحديثمن(5)30ومسلم(4)59البخاريأخرجهفقدالسفرفيأما

وفيهعمرابنحديثمن(105)ومسلم(4)49البخاريأخرجهفقدالبريةفيوأما

العيد.يوميفعلهكانأنه

عرضًا.يجعلهااي
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لمفانعصًا،أوبسهمولويستترأنالمصلِّيَوأمر(،1)آخرتهإلىفيصلِّي

حنبلبنأحمدسمعتداود)3(:أبووقال)2(.بالأرضخطًّافليخُطَّيجد

.بالطولالخَطّداود)4(:بناللّّهعبدوقال.الهلالمثلعرضًاالخَطّ:يقول

نصبًا.فتُنْصَبالعصا،وأما

)1(

)2(

3(

4(

عمر.بناددّهعبدحديثمن5(0)2ومسلم5()70البخاريأخرجه

(118)خزيمةوابن9()43ماجهوابن)968(داودوأبو973(4)أحمدأخرجه

وقد.هريرةأبيحديثمن27(20،271/)والبيهقي2376(،1236)حبانوابن

فيه،القولىوفصّلالمزيذكرهشديدًا،اضطرابًاأميةبنإسماعيلإسنادهفياضطرب

زرعةأبوورجح2(.010)للدارقطني"و"العلل(675)5/"الكمال"خمهذيبانظر:

أميةبنإسماعيلعنالثوريرواهماالضوابأن534()حاتمأبيلابن"العلل"في

.مجهولهذاعمرووأبو.هريرةأبيعنأبيهعنحريثبنعمروأبيعن

نجد"لم:قالأنهعيينةبنسفيانعنالمدينيابنعنالحديثعقبداودأبوونقل

""الكبرىفيالبيهقيونقل."الوجههذامنإلايجئولم،الحديثهذابهنشدّشيئًا

ولا"(:951)ص""البويطيفيقالأنهالشافعيعن(191)3/"السننمعرفةو"

وانظر:"،فيتبعثابتحديثذلكفييكونأنإلاخطًّا،يديهبينالمصلييخط

82(.8234،)2/الحبير"التلخيص"

"التمهيد"انظر:،الحديثتصحيحالمدينيوابنأحمدعنالبرعبدابنونقل

"تهذيبفيالحافظقالولكن(،174،175)6/و"الاستذكار"2(891-00)4/

والحديث."ضعيفالخط:قالأنهأحمدعنالخلالونقل"(:21/181)"التهذيب

المحرر(""فيالهاديعبدوابن52(1/0)"الأحكام"خلاصةفيالنوويأيضًاضعفه

923(./1)"الأمداود-أبي"ضعيففيوالألباني)283(

96(.0)عقب(

الحديثداودأبوروىالذيالخريبيوهو.المطبوعةالنسخمنساقطداود""بن(

عنه.مسدَّدعن
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والحمارالمرأةصلاتة)2(يقطعأنهعنهصحَّفانهسترتكن)1(لىفان

عباسوابنهريرةوأبيذرٍّأبيروايةمنعنةذلكثبتالأسود.والكلب

مغفَّل)3(.بناللّّهوعبد

غيروصريح،صريحغيرصحيحٌ:قسمانالأحاديثهذهومُعارض

فينائمةوعائشةيصلِّيوكان.شأنههذالمعارضٍ(يُترَك)4فلا،صحيح

يديبينالمرورُعليهيحرمالرَّجلفانَّكالمارِّ،ليسوذلك)5(،قبلته

مرورُهايقطعالمرأةوهكذا.يديهبينلابثًايكونأنلةيُكرَهولا،المصلِّي

أعلم.واللّهلبثها.دون،الصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."لى:زيادة،عكفيبعده

.""الصلاة:،عك

.(115)هريرةأبيحديثوكذلك(015)مسلمفأخرجةذرأبيحديثأما

والترمذي7(0)3داودوأبو32(14)أحمدأخرجةفقدعباسابنحديثوأما

وابنالترمذيوصححه75(،1)(""المجتبىفيوالنسائي49()9ماجهوابن)337(

فيالألبانيقال.فقطوالكلبالحائضالمرأةوفيه)2387(،حبانوابن)832(خزيمة

البالغة،المرأةهيإنماهنابالحائضالمرادأنلييظهر"الذي:خزيمةابنعلىتعليقه

المرأةبينالتفريقفإنبخمار(،إلاحائضصلاةادلّّهيقبلالاالاَخركالحديثفهو

".فتأمل،بمثلهالناستكليفيبعدعسير،أمر-الحائضأي-الطاهرةوغيرالطاهرة

(159)ماجهوابن()79167أحمدأخرجهفقدمغفلبناددّهعبدحديثوأما

)2386(،حبانوابنرضا(علينشرة-576،)575الاَثار""تهذيبفيوالطبري

316(.)2/""التنقيحفيالهاديعبدابنإسنادهصحح

"هذه:يعني"تُترك"فلا:جوفي.المذكورينروايةمن!يهعنهالثابتيعني

."لأحاديثا

.(15)2ومسلمأخر(ومواضع382415،)البخاريأخرجة
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فصل

الرواتبالسننفي!ي!هديهفي

قالالتيوهيدائمًا،(1الحضر)فيركعاتعشرعلىيحافظ!ي!كان

الظهر،قبلركعتين:ركعاتعشرَ!ي!النَّبيِّمنحفظتُعمر:ابنفيها

بيته،فيالعشاءبعدوركعتين،بيتهفيالمغرببعدوركعتينبعدها،وركعتين

أبدًا.الحضرفييدعهايكنلمفهذه)2(.الصبحصلاةقبلوركعتين

وداومالعصر،بعدقضاهماالظهربعد)3(الركعتانفاتتهولما

أوقاتفيالرواتبالسُّننفقضاءُ.أثبتهعملًاعمِلإذاكانلأنهعليهما)4(،

النهي،وقتفي)5(الركعتينتلكعلىالمداومةوأمَّا،ولأمتهلهعامٌّالنهي

ادلّه.شاءإنخصائصهذكرفيذلكتقريرسيأنيكما،بهفخاصّ

عن(")6(البخاري"صحيحفيكماأربعًاالظهرقبلأحيانًايصلِّيوكان

نأفاما.الغداةقبلوركعتينالظهر،ءقبلأربعًايدعلاكان!يمّالنَّبيُّأنَّعائشة

صلَّىالمسجدفيصلَّىوإذاأربعًا،صلَّىبيتةفيصلَّىإذاكانلمجيوِوّإنه:يقال

يشعر.لاوهوناسخهامنقلمسبقولعلهوالسفر"(،"الحضر:ج(1)

.(0181)البخاريأخرجة2()

"."الركعتين:ن،مب،ق،صعداما)3(

(1)233البخاريأيضًاوأخرجها!دلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن835()مسلمأخرجه(4)

عنتساله!شَم!النبيمعقصتهاوفيةاكأيلَّةُعَنهَارَسلمةأمحديثمن834()ومسلم

عليها.مداومتهذكردون،الصلاةهذهسبب

والمطبوعة!الخطيةالنسخفي("الركعتين"تلككذا5()

اَخر.بسياق73(0)مسلمأيضًاوأخرجه(،1821)برقم)6(
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منكلٌّفحكىوهذا،هذايفعلكان:يقالأنوإماأظهر.وهذا،ركعتين

منهما.واحدفيمطعنلاصحيحانوالحديثان،شاهدهماعمروابنعائشة

كانمستقلَّةٌصلاةٌهيبلالظهر،سنَّةتكنلمالأربعهذهإنَّ:يقالوقد

نأالسائببناللّهعبدعنأحمد)1(الإمامذكرهكما،الزوالبعديصلِّيها

تُفْتَحساعة"إنَّها:وقال،الشمستزولىأنبعدأربعًايصلِّيكان!اللّّهرسول

".صالخعملفيهالييصعَدأنوأُحِبُّالسماء،أبوابُفيها

قبلأربعًايصلِّلمإذاكان!يووّالنبيأنعائشةعنأيضًا")2("السننوفي

قبلالاربعفاتتهإذاع!ياّلهاللّهرسولكان:ماجهابنوقالبعدها.صلَّاهنالظهر

العصر)3(.بعدالركعتينبعدصلَّاهاالظهر

)1(

)2(

)3(

له-واللفظ-()478والترمذي)878(شيبةأبيابنوأخرجه(،1)6953برقم

فيالألبانيوصححه،غريبحسن:الترمذيقال32(،)9""الكبرىفيوالنسائي

.(53)ص("النافعة"الأجوبة

عنالحذّاءخالدعنالمباركابنعنالعتكيالوارثعبدعن()426الترمذي

ذكرهماغرابتهووجه".غريب"حسن:الترمذيقال.عائشةعنشقيقبناددّهعبد

عنواحدغيريرويهالحديثأن()1876داودأبيرواية""مسائلهفيأحمدالإمام

الظهرقبلأربعٍعلىحافظلمجيهالنبيأنيذكرونوإنماهذا،فيهيذكرونفلابهخالد

خالدعنشعبةعنالربيعبنقيس"ورواهأيضًا:الترمذيوقالبعدها.وركعتين

عنرويوقد.الربيعبنقيسغيرشعبةعنرواهأحدًانعلمولاهذا،نحوالحذاء

عندوحديثه،ضعيفقيس:قلتهذا".نحوع!روالنبيعنليلىأبيبنالرحمنعبد

6(.20)6شيبةأبيابنفأخرجهليلىأبيابنمرسلوأما(،11)58ماجهابن

"بعد:والصواب.المصنفأصلفيوقعقلمسبقولعله،الخطيةالنسخجميعفيكذا

الخطأ.صححتالتيالرسالةطبعةفيكماالظهر".
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يصلِّي!النَّبيُّكان:قالطالبأبيبنعليعن")1("الترمذيوفي

ركعتين.وبعدها،أربعًاالظهرقبل

قبلأربعًايصلِّيع!ي!اللّّهرسولكانأيضًا:عائشةعن)2(ماجهابنوذكر

أعلم-واللّّه-فهذهوالسجود.الركوعفيهنَّويُحسِن،القيامفيهنَّيطيلالظهر،

فالركعتانالظُّهر،سنَّةوأما.يدَعُهنَّلاكانأنهعائشةأرادتالتيالأربعهي

عمر.بناللّهعبدقالاللتان

،065،1375)أحمدومطولًامختصرًاوأخرجه.غريبحسن:وقال(424)برقم(1)

"الكبرىو"87(4)"المجتبى"فيوالنسائي5(5،99)89والترمذيأخر(ومواضع

علىالحديثومدار(.1611)ماجهوابن472(337،3436،34،)333،

:(917)8/ترجمتهآخرفي""الكاملفيعديابنقال.ضمرةبنعاصم

لاوممابهينفردمماعليعنيرويمالكثرةحديثًالهأذكرلمضمرةبن"وعاصم

ممنليس،عاصممنالبَلِيّة،ثقاتقومعاصمعنيرويهوالذي.عليهالثقاتُيتابِعه

المنير"البدرو"(2521،261/)حبانلابن""المجروحينوانظر:."عنهيروي

فيماعاصمتضعيفَ(54)5/"التهذيبتهذيب"فيالحافظردّولكن77(.4،76/)

تعصبوأن،ذلكفيالجوزجانيتبعإنماعديابنأنوذكر،عليعنيرويه

لهذاتيميةابنالإسلامشيخإنكاروسيأتي.معروفعليأصحابعلىالجوزجانى

للجوزجاني.تبعًاموضوعبأنهإياهووصفهالحديث

بنوإسحاق6(0)30شيبةأبيوابن(0681)الطيالسيوأخرجه(،11)56برقم)2(

إلئأرسلهاامرأةعنأبيهعنقابوسطريقمن2(6414)وأحمد(061)6راهويه

مجهولة.أرسلهاالتيوالمرأةلين؛فيه،الجنبيظبيانأبيبنقابوسوأبو.عائشة

وانظر:.المرأةوبينابنهبينقابوسأبايذكرولمجعفر،أم:الطيالسيعندولكن

27(.50)""الصحيحة
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معوالفجر.ركعتانركعتان2(سُنَنُها)الصلواتسائرأنَّ(:1هذا)ويوضِّح

.ركعتانسنَّتهاهذاومع)3(،يكونونماأفرَغُوقتهافيوالناس،ركعتينكونها

انتصاف5(سببهلأ4(مستقلًّا)وردًاالظهرقبلالأربعهذهفتكونهذا،وعلى

ثمانالزوالبعديصلِّيمسعودبنادلّهعبدوكان.الشمسوزوالالنهار

أعلم-وادلّّه-هذاوسرُّ)6(.الليلقياممنبمثلهنَّيُعْدَلنإنَّهنَّ:ويقول،ركعات

زوالبعدتُفْتَحالسماءوأبوابُ،الليللانتصافمقابلالنهارانتصافَأنَّ

ورحمة،قربوقتافهما.الليلانتصافبعدالإلهيالنزولويحصُل،الشمس

الدنيا.سماءإلىوتعالىتباركالرَّبُّفيهينزلوهذاالسماء،أبوابُفيهتُفْتَحهذا

سمعت:قالتحبيبةأمحديثمن")7("صحيحهفيمسلمروىوقد

بهنَّله)8(بُييوليلةيومفيركعةًعشرةاثنتيصلَّى"من:يقولع!يووّاللّّهرسول

وركعتينالظهر،قبل"أربعًا:فيه)9(والنسائيالترمذيزاد."الجنةفيبيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"."ذلك:المطبوعفي

.المطبوعفيوكذا"سنّتها"،:ك،ع

"."يكون:ن،مب،قعداما

".مستقلّ"ورد:ن،مب،ق،،جص

فيع.بعضهمأصلحهوقد.تصحيفولعله،""سنَّة:،عك

.أجدهلم

)728(.برقم

اللّه"."بنى:ق

بنالمسيبعنإسحاقأبيعنالثوزيسفيانطريقمن)14)5الترمذيأخرجه

وأخرجه.صحيححسنحديث:وقال،حبيبةأمعنسفيانأبيبنعنبسةعنرافع

عنمعاويةبنزهيرطريقمن(1)477"و"الكبرى()3018"المجتبى"فيالنسائي
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صلاةقبلوركعتينالعشاء،بعدوركعتين،المغرببعدوركعتينبعدها،

العشاء،بعدركعتينبدلالعصر"قبل"وركعتين:النسائيقال.الفجر"

.الترمذيوصحَّحه

منركعةًعشرةئنتيعلىثابر"من:ترفعهعائشةعن(1)ماجهابنوذكر

الظهر)3(،بعدوركعتينالظهر،قبل)2(أربعٍ:الجنَّةفيبيتلةبُنيالسُّنَّة،

الفجر".قبلوركعتينالعشاء،بعدوركعتين)4(،المغرببعدوركعتين

قبل"ركعتين:وقال،نحوه!سًي!النبيعن()ْهريرةأبيعنأيضًاوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

وابنأحمدفالهكمااختلطبعدمابأخَرَةإسحاقأبيمنسمعوزهير،بهإسحاقأبي

،محفوظغيريكونالعصر"قبلوركعتين":روايتهفيفقولهوعليه،والرازيانمعين

.إسحاقأبيعنالثوريروايةلفظوالمحفوظ

(4971،5971)""المجتبىفيوالنسائي(414)الترمذيوأخرجه(،0411)برقم

.الترمذيضعفهوالحديثلين،فيهزياد،بنالمغيرةعلىومداره(،1471)"و"الكبرى

فهوزيادبنمغيرةرفعهحديث"كل4(:10)2ادلّّهعبدابنهبرواية""العللفيأحمدقال

خطأهذا":عقبه(1471)"الكبرى"فيالنسائيوقال)835(.أيضًافيهوانظرمنكردا،

".فصحفهسفيانأبيبنعنبسةأرادولعله(،عائشةذكر)أي

."أربعًا":،عك

الاَني.الحديثوفيهناصمنسافطالظهر"بعدوركعتين"

.كحاشيةفيومستدرك،،عكمنساقط"المغرببعدوركعتين"

:وقال(1)482"و"الكبرى(1181)""المجتبىفيالنسائيوأخرجه(،411)2برقم

سليمانبنفليحخالفهوفد،ضعيفسليمانبنومحمدخطأ،عنديالحديثهذا"

نإحاتمأبوقالوكذلك.حبيبةأمحديثمنأي"إسحاقأبيعنسهيلعنفرواه

أبيلابن"العلل"انظر:وللمزيد.حبيبةأمروايةمنأنهالصوابأنوذكرخطأ،هذا

.(0051)"الدارفطنيوداعلل9(371/9،)7/الكبير"و"التاريخ)288(حاتم
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العصر،قبل:قالأظنُّهوركعتين،بعدهوركعتينالظهر،قبلوركعتينالفجر،

".الآخرةعشاءبعدوركعتين:قالأظنُّه،المغرببعدوركعتين

فيمدرجًاالرواةبعضكلاممنيكونأنيحتملالتفسيروهذا

أعلم.واللّّهمرفوعًا.!صالنبيكلاممنيكونأنويحتمل،الحديث

حديثإلاشيءٌفعلهافي!ي!عنهيصحَّفلمالعصر،قبلالأربعوأما

ستَّبالنهاريصلِّيكانجم!ي!هأنهالطويلالحديث،عليٍّعنضَمْرةبنعاصم

كصلاةهاهنامنكهيئتهاهاهنامنالشَّمْسُكانتإذايصلِّي:ركعةًعشرةَ

الظهروبعد،ركعاتأربعالظهرقبليصلِّيوكان،ركعاتأربعالظهر

الشمسكانتإذا"كان)2(:لفظوفي(.)1ركعاتأربعالعصروقبل،ركعتين

الشمسكانتوإذا.ركعتينصلَّىالعصر،عندهاهنامنكهيئتهاهاهنامن

أربعًا،الظهرقبلويصلِّيأربعًا.صلَّىالظهرعندهاهنامنكهيئتهاهاهنامن

علىبالتسليمركعتينكلِّبينويفصلأربعًا.العصروقبل،ركعتينوبعدها

)4(".والمرسلينالمؤمنينمنتبعهمومن]والنبيِّين،)3(المقرَّبينالملايكة

إنه:ويقولجدًّاويدفعهالحديثهذايُنكِرتيميةابنالإسلامشيخَوسمعتُ

)5(.إنكارهالجوزجانيإسحاقأبيعنويَذكُر،موضوعٌ

قريبًا.تخريجةسبق(1)

.(15)3/والبيهقي(1611)ماجةوابن85(0،)1375أحمدعند2()

"المسند".من)3(

الرسالةطبعةفيصححكما""والمسلمين:والصواب،الخطيةالنسخجميعفيكذا)4(

"."النبيينلفظسقوطوأبقاه،المصنفأصلفيوقعالسهوولعل.تنبيهدون

.(54-43)ص"الرجال"أحوالكتابه:انظر)5(
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النبيعنعمرابنحديثمن(1)والترمذيداودوأبوأحمدروىوقد

هذافياختلفوقد.أربعًا"العصرقبلصلَّىامراًاللّّه"رحم:قالأنه!!يوِوّ

)3(:حاتمأبيابنفقال.غيرهوعلَّله،حبانابنفصححه)2(،الحديث

بنمحمدحديثعنالطيالسيالوليدأباسألتُ:يقولأبي"سمعت

قبلصلَّىمناللّّه))رحم"سًي!:النبيعنعمرابنعنأبيهعنالمثنَّىبنمسلم

الوليد:أبوقال:فقال،رواهقدداودأباإن:فقلت.ذادع:فقال،اربعًا"العصر

"،والليلةاليومفيركعاتعشرَ!مالنبيِّعن"حفظتُ:يقولعمرابنكان

وهذا."ركعةًعشرةاثنتيحفظت:يقولكان:أبيقال.لعدَّههذاكانفلو

لم!يوّ،النبيفعلمنحفظهعمّاأخبرإنماعمرابنفإنأصلًا،بعلَّةليس

)4(.البتةالحديثينبينتنافيفلا،ذلكغيرعنيُخبر

وصحَّيصلِّيهما،كانأنه!يمّعنهينقلفلم،المغربقبلالركعتانوأما

الترمذيوحسنه،وغيرهم(043)والترمذي(1271)داودوأبو(0895)أحمد(1)

(11)39خزيمةابنوصححة(،51-13)5/"الأمداود-أبي"صحيحفيوالألباني

بنمحمدفيه7(.20)5/"الوهمبيان"القطانابنوضعفه2(،4)53حبانوابن

وقال،الحديثواهي2(:0)9الضعفاء""فيزرعةأبوقال،المثنىبنمسلمبنمهران

يرضَةلموكذلك،منكرةأحاديثَالطيالسيداودأبوعنه"روى:الفلاسعليبنعمرو

36(.4/)"الاعتدالو"ميزان928(288،/4)المنير""البدرانظر:."القطانيحيى

منلهماومقداراليسير،إلاالحديثمنله"ليس32(:6)9/ترجمتهفيعديابنوقال

".كذبهمنصدقهيتبينلاالحديث

"."وصححه:،عك2()

322(.)"الحديثعلل"في)3(

928(.4/)المنير""البدرفيالملقنابنقالوبنحوه4()
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ولم،يأمرهمفلميصلُّونهما،يراهموكان.عليهما(1)الصحابةَأقرَّأنهعنه

:قالأنه!ي!النبيعنالمُزَنياللّهعبدعن")2("الصحيحينوفي.ينههم

الناسيتخذهاأنكراهةَشاء""لمن:الثالثةفيقال،"المغربقبل"صلُّوا

مندوبمستحبَّتان)3(أنهما:الركعتينهاتينفيالصوابهووهذا.سنَّةً

الرواتب.السننكسائرراتبةبسنَّةوليستا)4(إليهما،

سيماولا،بيتهفيلهسببلاالذيوالتطوُّعالسُّننعامَّةَيصلِّيوكان

فيأحمدالإمامقال.البتَّةالمسجدفيفعلُهاعنهيُنقللمفانه،المغربسنَّة

رويكذا.بيتهفيالمغرببعدالركعتينالرجليصلِّيأنالسنَّة)5(:حنبلرواية

زمنفيالناسرأيتلقديزيد)6(:بنالسائبقال.وأصحابه!رَوّالنبيعن

فييبقىلاحتىجميعًا،انصرفواالمغربمنانصرفواإذا،الخطاببنعمر

انتهى.أهليهمإلئيصيرواحتىالمغرببعديصلُّونلا)7(كانه،أحدٌالمسجد

كلامه.

موقعها؟وتقععنه،يجزئفهلالمسجد،فيالركعتينصلَّىفان

.("صحابهأ":ن،ج(1)

مسلم.عندأجدهولم(،1)183البخاريأخرجه)2(

مستحبَّة".":ص،ج)3(

"."وليست:نمب،ق،عداما)4(

.(9051-4/8051)الفوائد""بدائعفيالمؤلفنقلهااَخرهاإلىالروايةهذه)5(

صحيح.وإسناده(،41/178)البرعبدلابن"التمهيد"فيكماالأثرمأخرجه)6(

لين.إسنادهوفي8(،0)ص"الليل"قيامفينصرابنأيضًاوأخرجه

"كأنهم".:إلىنفيبعضهمغيَّره)7(
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سمَّاهرجلعنبلغني:قالأنهاددّه)1(عبدابنهعنهفروى،قولهاختلف

:فقال.أجزأهماالمسجدفيالمغرببعدالركعتينصلَّىرجلًاأنَّلو:"ظلأف

أمرُووجُهه:حفصأبوقال!انتزعماأجودوما،الرجلهذاقالماأحسنما

.البيوتفيالصلاةبهذه:يعني!يَخ!.النَّبيِّ

يكونالمسجدفيالمغرببعدركعتينصلَّىمنالمرُّوذي)2(:لهوقال

.عاصٍهو:قالأنهثورأبيعنيُحكى:لهقلتُهذا.أعرفما:قالعاصيًا؟

")3(.بيوتكمفي))اجعلوها:لمجيمّالنَّبيِّقولإلىذهبلعله:قال

المسجدوتركالبيتفيالفرضصلَّىلوأنهووجهُه:حفصأبوقال

وإنماأحمد،عندوجهههذاوليس.كلامهانتهى.السنَّةفكذلك،أجزأه

البيتفيفعلهافيجوز،جماعةولامعيَّنمكانٌلهايشترطلاالسننأنَّوجهُه

أعلم.وادلّّهوالمسجد.

المغربوبينبينهايُفصللاأنإحداهما:سنَّتان،المغربسنَّةوفي

قبليكونلاأنيُستحبُّ:والمرُّوذيالميمونيروايةفيأحمدقال.بكلام

رأيتمحمد:بنالحسنوقال.كلاميصلِّيهماأنإلىالمغرببعدالركعتين

قبلالمسجدفييركعولميتكلَّم،ولمقامالمغربصلاةمنسلَّمإذاأحمد

!م:ادلّهرسولقال:مكحولقولووجهُه:حفصأبوقالالدار.يدخوأن

المصنفنقلوقد)23628(.عقب"المسند"فيوبنحوه(،79)ص""مسائلهفي(1)

"بدائعفي-تسميتهدون-العكبريحفصأبيتوجيةمعاللفظبهذااللّّهعبدرواية

.(4/9051)"لفوائدا

أيضًا.(4/0151)""البدائعفيحفصأبيتوجيهمعروايتهانظر2()

تخريجة.سيأتي)3(
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؛(1")عِلِّيِّينفيصلاتهرُفِعتيتكلَّم،أنقبلالمغرببعدركعتينصلَّى"من

كلامه.انتهى)2(.بالفرضالنفلَيصِلولأنه

داودوأبوالنسائيروىفقد.البيتفيتُفعَلأن:الثانيةوالسنَّة

بنيمسجدأتى!لمجي!النبئيَأنَّعُجْرةبنكعبحديثمن)3(والترمذي

بعدهايسبِّحونرآهمصلاتهمقضوافلما.المغربفيهفصلَّى،الأشهلعبد

خَديجبنرافعحديثمن)4(ماجهابنورواه."البيوتصلاة"هذه:فقال

".بيوتكمفيالركعتينهاتين"اركعوا:فيهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)73(.""المراسيلفيداودوأبو(5)869شيبةأبيوابن(4)833الرزاقعبدأخرجه

.(40151/)""البدائعفيأيضًاالفقرةهذه

فيالبخاريوأخرجه6(،40)والترمذي(0013)داودوأبو(0061)النسائي

،عجرةبنكعببنإسحاقفيه(،0012)خزيمةوابن(1/178)الكبير""التاريخ

كان:فالعمرابنعنرويما"والصحيح:وقالالترمذيضعفهوالحديث.مجهول

وقدعليهمتفقعمرابنوحديث("،بيتهفيالمغرببعدالركعتينيصلىجمي!النبي

تخريجفيبيانهسيأتيلبيد،بنمحمودحديثمنشاهدكعبولحديث.سبق

الاَتي.الحديث

عن-لينفيهما-طريقينمنكلاهما(،)5942الطبرانيوأخرجه(،1)165برقم

عنقتادةبنعمربنعاصمعنإسحاقبنمحمدعنعياشبنإسماعيل

غيرعنالروايةفيضعيفوإسماعيل.بهخديجبنرافععنلبيدبنمحمود

()6433شيبةأبيابنأخرجهماضعفهعلىيدلومما.مدنيإسحاقوابن،الشاميين

عنإسحاقابنعنصحاحطرقمن(0021)خزيمةوابن2362(4)وأحمد

خديجبنرافعذكردونلمجيمّ،النبيعناللَّهُ!ثكَتهُرَلبيدبنمحمودعنعمربنعاصم

صحيحأوحسنفالحديثأحمد،عندبالتحديثإسحاقابنصرحوقداددَّهُثبثكَتهُ،رَ

لبيد.بنمحمودمسندمن
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فيكما،بيتهفيوالتطوُّعالسُّنَنعامَّةفعلُ!ي!النبيِّهديَأنَّوالمقصود

ركعتين:ركعاتعشر!يوّالنَّبيِّمنحفظتُعمر:ابنعن)1(""الصحيحين

بعدوركعتين،بيتهفيالمغرببعدوركعتينبعدها،وركعتينالظهر،قبل

،)2(.الصبحصلاةقبل]وركعتين،بيتهفيالعشاء

بيتيفييصليالنَّبيُّ!يمكان:قالتعائشةعن(")3(مسلم"صحيحوفي

وكان.ركعتينفيصلِّي،يدخلثم.بالناسفيصلِّييخرجثمالظهر،قبلأربعًا

بالناسويصلِّي)4(.ركعتينفيصلِّييدخلثم،المغرببالناسيصلِّي

ركعتين.فيصلِّيبيتي)5(ويدخلالعشاء،

قالتكمابيتهفييصلِّيهاكانإنماالفجر،سنَّةفيعنهالمحفوظوكذلك

يصلِّيكانع!يوّأنهعمر)8(وابنحفصةعن)7(""الصحيحينوفي(.)ّحفصة

تقدموقد72(،)9ومسلم-لهواللفظ-(0811)البخاريعندوهو."الصحيح":ق(1)

3(.57)ص

ساقطوهو،نهامشفيبعضهمزادهوقد"،البخاري"صحيحمنالحاصرتينبينما2()

النسخ.جميعمن

073(.)برقم)3(

."يصلَيوكان":ج(4)

".يدخل"ثم:ص،جعداما)5(

)723(.مسلمأخرجة)6(

حديثتخريجضمنتخريجةتقدموقد882(،)ومسلم(1721،)379البخاري)7(

.عجرةبنكعب

"،"الصحيحينفيحفصةحديثيردولم.القديمةوالطبعاتالنسخجميعفيكذا)8(

وابن(054)6أحمدأخرجهوحديثها.تنبيهدونالرسالةطبعةفيحفصةذكرفحذف

وغيرهم.(11)79خزيمةوابن()276الجارود
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بعدهاالجمعةسنَّةذكرعلىالكلاموسيأني.بيتهفيالجمعةبعدركعتين

ع!يمّ:لقولهموافقوهذا.اللّّهشاءإنالجمعةفيهديهذكرعندقبلهاوالصلاة

.(1)"المكتوبةإلابيتهفيالمرءصلاةأفضلفانَّ،بيوتكمفيصلُّواالنَّاسُ"أيها

هديةأنَّكما،لعارضإلاالبيتفيوالتطوُّعالسُّننفعلمحك!ي!هديهوكان

مماغيرهأومرضأوسفرمنلعارضإلاالمسجدفيالفرائضفعلكان

المسجد.منيمنعه

ولذلك.النوافلجميعمنأشدَّالفجرسنَّةعلىومحافظتهتعاهدهوكان

سنَّةعلىيواظبالسفرفيوكانسفرًا،ولاحضرًاوالوترهييدَعهايكنلم

صلَّىع!يوّأنةالسفرفيعنهيُنقلولم)3(،السننسائردونوالوتر)2(الفجر

غيرهما.راتبةًسنَّةً

معسافرتُ:ويقول،ركعتينعلىيزيدلاعمرابنكانوكذلك

)5(.ركعتينعلىالسفرفييزيدونلافكانواوعمر،بكروأبي!ي!اللّّه)4(رسول

قدلكن؛السنَّةيصلُّوالم)6(أنهملا،يربِّعونيكونوالمأنهماحتملوإنوهذا

اللَّهُ!كَئهُ.رَثابتبنزيدحديثمن781()ومسلم972(7310،)البخاريأخرجه(1)

سبق.ماإلىالنظرانتقالمنولعلها"النوافلجميعمن"أشدَّ:زيادةبعدهمبفي)2(

هريرةابيوحديث681()قتادةأبيحديثمنمسلمفأخرجهالفجر،سنةأما)3(

البخاريفأخرجهالوتر،واما.الصبحصلاةعنالنومقصةفيكليهما31(0680/)

عمر.ابنحديثمن5(0)2ومسلم)999(

".النبي"معص:)4(

)968(.ومسلم(011)2البخاريأخرجه)5(

غلط.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذاأخهم"،إلا":مب)6(
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مسبِّحًاكنتلو:فقالالسفرفيالظهرسنَّةعنسئلأنهعمرابنعنثبت

منالمسافر)2(عنخفَّفسبحانهاللّهفاناللَّهُ!كَتهُ،رَفقهةمنوهذا(.1لأتممتُ)

له.أولىالإتمامكانوبعدهاقبلهاالركعتانلهشُرعفلوشطرها،)3(الرباعية

علىالوتر؟أوالفجرسنَّةآكد:الصلاتينأيُّ:الفقهاءاختلفوقد

اختلفوافقدالوتر،وجوبفيالناسباختلافالترجيحيمكنولا:قولين

سنَّة:يقولتيميةابنالإسلامشيخوسمعتالفجر.سنَّةوجوبفيأيضًا

سنَّةيصلِّيكانولذلك.خاتمتهوالوتر،العملبدايةمجرىتجريالفجر

والعمل،العلملتوحيدالجامعتانوهما)4(،الإخلاصبسورنيوالوترالفجر

انتهى.والقصد.الاعتقادوتوحيد،والإرادةالمعرفةوتوحيد

يجبوما،والمعرفةالاعتقادلتوحيدمتضمنةٌأحا(ادلّههو)قلفسورة

،الوجوهمنبوجهالشَّرِكة)5(لمطلقالمنافيةالأحديَّةمنتعالىللرَّبِّإثباته

منبوجهنقصٌيلحقهلاالذيالكمالصفاتجميعَلهالمثبِتةوالصَّمديَّة

وأحديَّته،وغناهصمديَّته)6(لوازممنهوالذيوالوالدالولدونفي،الوجوه

السورةُّفتضمَّنتوالنظير.والتمثيلالتشبيهلنفيالمتضمِّنالكُفْءونفي

فيمثلأولهشبيهإثباتونفيَعنه،نقصكلِّونفيَله،كمالكلِّإثباتَ

السابق.الحديثجزءوهو)968(مسلمأخرجة(1)

".المسافرينعلى":،عكوفي،المسافر"على":ق،ص2()

."الرباعيات":ع)3(

2(.1/44)الفوائد("بدائع"فيالإسلامشيخذكردوننحوهانظر(4)

."لمشاركةا":مب(5)

صمديَّتة".لكمالالمقرِّرالوالد...":،جص)6(
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العلميالتوحيدمجامعهيالأصولوهذه.عنهالشريكمطلقونفيَ،كماله

.والشركالضلالفِرَقجميعَصاحبُهيباينالذي)1(الاعتقادي

والإنشاء.الخبرعلىمدارهالقرآنفانَّ،القرآنثلثَتعدِلكانتولذلك

تعالىالخالقعنخبر:نوعانوالخبر.وإباحة،ونهيأمر،:ثلاثةٌوالإنشاء

الإخلاصسورةفأُخلِصت.خلقهعنوخبر،وأحكامهوصفاتهوأسمائه

قارئهاوخلَّصت،القرآنثلثَفعدَلت،وصفاته،أسمائهوعن،عنهللخبر

من(الكافرونأيهايا)قلسورةخلَّصتهكما،العلميالشركمنبهاالمؤمنَ

إمامه،وهو،العملقبلالعلمكانولما.القصديالإراديالعمليالشرك

(أحدٌاللّههو)قلسورةكانت،منازلَهومُنزِلُه،علمِهوالحاكم،وسائقهوقائده

)قلوسورةالتواتر.مبلغتبلغتكادبذلكوالأحاديث.القراَنثلثَتعدِل

روايةمن)2(الترمذيفيبذلكوالحديث،القرآنربعَتعدِل(الكافرونأيهايا

تعدلاحلأ(اللّّههوو)قلالقرآننصفتعدل(زلزلت")إذا:يرفعهعباسابن

فيالحاكمورواه."القرآنربعتعدل(الكافرونأيهاياو)قل،القرآنثلث

الإسناد.صحيح:وقال""المستدرك

متابعتهالاجلالنفوسعلىأغلبَالإراديُّالعمليُّالشركُكانولما

نيلمنفيهلهالما،وبطلانهبمضرَّتهعلمهامع)3(ترتكبهمنهاوكثيرٌهواها،

وإزالته،العلميالشركقلعِمنوأشدُّأصعبمنهاوقلعُهوإزالتُه،الأغراض

."والاعتقادي":ص(1)

دار-261)ص"القرآن"فضائلفيالضريسابنوأخرجه.وضعفه4928()برقم2()

وقال2284).)"الإيمانشعب"فيوالبيهقي566(/1)والحاكم(دمشقالفكر،

.(2431)"الضعيفة":انظر.منكر:لبانيلأا

."يرتكبه":مب،ق،ج،ص)3(
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ماغيرعلىالشيءيعلمأنصاحبَهيمكنولاوالحجَّة،بالعلميزولهذالأنَّ

العلميدلُّةمايرتكبصاحبةفإنَّوالقصد،الإرادةشركبخلاف؛عليههو

والغضبالشهوة(1)سلطانواستيلاء،هواهغلبةلأجل،وضررهبطلانهعلى

(الكافرونأيهايا)قلسورةفيوالتكريرالتأكيد)2(منفجاء.نفسهعلى

أحا(.اللّّههو)قلسورةفيمثلهيجئلمما،العمليالشركلإزالةالمتضمِّنة

ومتعلِّقاتها،وأحكامها،الدنيافيشطرًا:شطرينالقرآنكانولما

يقعوماالاَخرةفيوشطرًاوغيرها؛المكلَّفينأفعالمنفيهاالواقعةوالأمور

الشطر،لهذاوآخرهاأولهامنأُخلِصتقد(زلزلت)إذاسورةوكانتفيها،

كانتوسُكَّانها=الأرضأحوالمنفيهايكونوماالآخرةإلافيهايذكرفلم

أعلم.واللّّهصحيحًا.يكونأنالحديثبهذافأَحْرِ)3(،القراَننصفَتعدل

سورتالأنهما(،)4الطوافركعتيفيالسورتينبهاتينيقرأكانولهذا

بهما)7(،ويختمة)6(النهار،عملَبهمايفتتِح)5(وكانوالتوحيد،الإخلاص

ك،ع.منساقط""سلطانلفظ(1)

التوكيد"."فجاء:نمب،،قعداما2()

تصحيف."فأخبر"،:ص)3(

.(12/471)18مسلمعندع!يهحجتهوصففيالطويلجابرحديثفيوردكما4()

".فكان":ن،مب،قعداما)5(

(".ويختم":ن،مب،قعداما)6(

()299""المجتبىفيوالنسائي5742()أحمدرواهالذيعمرابنحديثأرادلعلة)7(

خمسًاأووعشرينأربعًا!م!والنبي"رمقت:ولفظة.وغيرهما(01)66"و"الكبرى

ايهايا)قلالمغرببعدوالركعتينالفجرقبلالركعتينفييقرأمرةوعشرين

الألباني-أوردهوقد،إسحاقأبيعلىفيةاختلفوقداحد(.اللّههوو)قل(الكافرون
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التوحيد.شعارهوالذيالحجِّفيبهماويقرأ

صر

عنهثبتالذيهذا.الأيمنشِقِّهعلىالفجرسنَّةبعديضطجع!ي!وكان

عائشة.حديثمن")1("الصحيحينفي

أحدكمصلَّى"إذا:قالأنه!ي!عنههريرةأبيحديثمن2()الترمذيوذكر

:الترمذيقال."الأيمنجنبهعلىفليضطجع،الصُّبحصلاةقبلالركعتين

روحة-اللّّهقدَّس-تيميةابنالإسلامشيخ)3(وسمعت.غرينثصحيخحديث

وهذابها،الأمرُلاالفعلُعنهالصحيحوإنما،بصحيحوليس،باطلهذا:يقول

انتهى.فية)4(.وغلِطزياد،بنالواحدعبدبهانفرد

قومًارأىعمرابنأنَّالناجيالصدِّيقأبيعن()ْشيبةأبيابنوذكر

)3328(."الصحيحة"في-

)736(.ومسلم63(62،499،2311،0611،01)6البخاريأخرجة(1)

(0211)خزيمةوابن(1621)داودوأبو()3689أحمدوأخرجة(،024)برقم2()

مناكير،لهزياد،بنالواحدعبدإسنادهفي.(54)3/والبيهقي2(4)68حبانوابن

الاقب.الإسلامشيخكلامعلىالتعليقانظرمنها،وهذا

"."فسمعت:،جص)3(

.أحد.."672(:)2/زيادبنالواحدعبدترجمةفي"الاعتدال"ميزانفيالذهبيقال(4)

فيحدث،عليةنقمتالتيالمناكيرتلكوتجنَّبا،الصحيحينفيبهاحتجاالمشاهير،

إذا:!سًيمّاللّهرسولقال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،السماعبصيغةالأعمشعن

."...يمينةعلىفليضطجعالصبحقبلالركعتينأحدكمصلى

،الحواريابنوهوالعميزيدوفية(.64)3/البيهقيوأخرجه6(،554)برقم5()

ضعيف.
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بذلكنريد:فقالوا.فنهاهم،إليهمفأرسلالفجر،ركعتيبعداضطجعوا

.بدعةٌأنهافأخبِرهم،إليهمارجععمر:ابنفقال.السنَّة

بكميتلعَّب)2(:فقالعنها،عمرابنسألتُمِجْلَز)1(:أبووقال

.الشيطان

كمايتمعَّكُالركعتينصلَّىإذاالرجلبالُمامسعود)3(:ابنوقال

فَصَل)4(.فقد(]سلَّمإذاالحمار!يتمعَّكُ

حزمابنُويُبطلالضِّجعة،هذهيوجبونفإنَّهمتابعهومنحزمابنوأما

ورأيتُ.الأمةعنبهانفردمماوهذا؛الحديثلهذايضطجعهالممنصلاة

المذهب.هذافيهنصَرقدأصحابهلبعضمجلَّدًافيها)5(

عن،أيوبعنمعمَر،عن)6(""المصنففيالرزاقعبدذكروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.ثقاتوإسناده6(،054)شيبةأبيابنأخرجة

،ع.قفيينقطولم،""يلعب:نك،وفي.النقلمصدرفيوكذاص،ج،من

شيبةأبيابنأخرجهوالاثر.غلطوهو،عمر"ابن":للفقيتبعًاالرسالةطبعةفي

لين.وفية،سليمانأبيابنولعلةحماد،إسنادهوفي6(،44)9

الفجرسنةبينللفصليكفيالسلامأنويعني.النقلمصدرمنالحاصرتينبينما

:ن،مب،ق،،عكوفي.الفصلأجلمنالضجعةهذهإلىحاجةفلا،وفريضته

ليويظهر.الهنديةغيرالمطبوعةالنسخفيوكذاتمعَّك"إذاالحماريفعلكمايفعل"

غيَّرواالتحريفبهذاالسياقفسدفلما،""فصلتحريفالنسخهذهفي"تمعَّك"أن

ابنمصنف"فيلماموافق،جصمنوالمثبت.الموضعينفي"يفعل"إلى"يتمعَّك"

".شيبةأبي

مب.ق،منساقط"فيها"

سيرين=ابنعنطرقمن64(04،6414)شيبةأبيابنوأخرجه(،471)9برقم
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يضطجعونكانوامالكبنوأنسخَديجبنورافعموسىأباأن،سيرينابن

بذلك.ويأمرونالفجر،ركعتيعند

يفعله،لاكانعمرابنأننافععن،أيوبعنمعمر،عنوذكر)1(

بالتسليم.كفى:ويقول

إنَّ:تقولكانتعائشةأنأصدِّقمنأخبرني:جريجابنعنوذكر)2(

وكان:قال،فيستريحليلتهيدأَبكانولكنه،لسنَّةيضطجعيكنلمء!ي!النبيُّ

)3(.أيمانهمعلىيضطجعونرآهمإذايَحْصِبهمعمرابن

فأوجبها)4(.ثالثةفيهاوتوسَّطت،طائفتانالضِّجعةهذهفيغلاوقد

)5(.وافقهومَنحزمكابنبتركهاالصلاةوأبطلواالظاهر،أهلمنجماعة

فلم،وغيرهمالكفيهاوتوسَّط.بدعةًوسمَّوهاالفقهاء،منجماعةٌوكرهها

طائفةواستحبَّهااستنانًا.فعلهالمنوكرهوهاراحةً،فعلهالمنبأسًابهايروا

.هريرةأبيبحديثواحتجُّوالا،أوبهااستراحسواءٌ،الإطلاقعلى

حيث،وغيرهعمركابنالصحابةباَثاراحتجَّمنمنهمكرهوها،والذين

طريقمن(2891/)""المحلىفيحزمابنأيضًاوذكره.أئمةوإسناده،عنه

.بنحوهسيرينابنعنحازمبنجريرعنمنهالبنالحجاج

أئمة.وإسناده،"نفعله"لا:عمرابنقولمن(0472)برقم(1)

.(4722)برقم2()

"وذكرقبلن،مبق،فيوقعهناإلئ."..تابعةومَنحزمابن"وأما:المصنفقول)3(

الصدِّيق".أبيعنشيبةأبيابن

".ثالثة"طائفة:ص،جعداما)4(

.ص،جفييردلم"وافقهومَنحزم"كابن)5(
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:وقاللها،"!ي!النَّبيِّفعلَأنكرمنومنهميفعلها)1(.مَنيحصِبُكان

بهمصرَّحهوكماالفجر،ركعتيوقبلالوتربعدكاناضطجاعهأنالصحيح

.عباسابنحديثفي

)3(مالكفقالفيه،شهابابنعلىفاختُلِفعائشةحديثوأماقال)2(:

يأتيهحتىالأيمنشِقِّهعلىاضطجع-الليلقياممنيعني-فرغ"فإذا:عنه

الفجر.سنَّةقبلالضِّجعةأنَّصريحفهذا".خفيفتينركعتينفيصلِّي،المؤذِّن

لهوتبيَّنالفجر،أذانمنالمؤذِّنسك!"فإذا:شهابابنعن)4(غيرهوقال

شِقِّهعلىاضطجعثم،خفيفتينركعتينفركع،قامالمؤذِّن-وجاءهالفجر،

لأنه،مالكقالمافالقول،شهابابنأصحاباختلفوإذا:قالوا."الأيمن

وأحفطهم.فيهأثبتهم

بكرأبوقالمالكًا.خالفمنمعهذافيالصواببل:الآخرونقال

النبي!"كان:عائشةعن،عروةعن،الزهريعنمالكروى(:)ْالخطيب

اضطجعمنهافرغفإذا.بواحدةمنهايوترركعةً،عشرةإحدىالليلمنيصلِّي

وخالف.("خفيفتينركعتينفيصلِّي،المؤذِّنيأتيهحتىالأيمنشِقِّهعلى

عنفرووا،وغيرهموالأوزاعيذئبأبيوابنوشعيبويونسعقيلمالكًا

،ن:"فعلها".)1(ق،مب

.(79-2/59)ر"ستذكالاا":نظرا(2)

.3(41)"الموطأ"في3()

631(،0)كذلكراشدبنومعمر)626(البخاريعندحمزةأبيبنشعيبمثل4()

.(122)736/مسلمعندالحارثبنوعمرو

لعله.،له"القنوتكتاب"في5()
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شِقِّهعلىيضطجعثمللفجر،الركعتينيركعكان!ي!النَّبيَّأنَّالزهري

قبل(1اضطجاعه)أنَّمالكفذكر.معهفيخرج،المؤذِّنيأتيهحتىالأيمن

أنَّالعلماءفحكَمبعدهما،يضطجعأنهالجماعةحديثوفيالفجر،ركعتي

)2(.كلامهانتهى.غيرهوأصابأخطأمالكًا

عن،كُدَينةأبيعن،الصَّلْتأبوحدثنا)3(لأحمد:قلت:طالبأبووقال

اضطجعأنه!ي!النبيعن،هريرةأبيعنا)4(أبيهعنصالحأني]بنسهيل

و؟شيعليه،يضطجعلمفإن:قلت.يرفعهلاشعبة:قالالفجر.ركعتيبعد

نأ(المرُّوذي)هوأنبأنا:الخلالقال.ينكرهعمروابنترويهعائشةلا،:قال

بهيحدِّثالأعمشإن:قلت.بذاكليسهريرةأبيحديث:قالاللّّهعبدأبا

وقال.بهيحدِّثوحدهالواحدعبد:قال.هريرةأبيعن،صالحأنيعن

الفجرركعتيبعدالاضطجاععنسئلاللّّهعبدأباإن:الحارثبنإبراهيم

)6(.انتهى.فحسنرجلٌفعلهوإن.أفعلهما:قال

صالحأبيعن،الأعمئرعنزياد،بنالواحدعبدحديثكانفلو

"كان(".:زيلادة،عكفيبعده(1)

.،جصفييردلم"كلامه"انتهى2()

."أنبأنا":،عك)3(

ولكن،الصوابعلىنشرتهفيالفقيزادهاوقد".الكبرىالنسائيسنن"منزيادة(4)

الرسالة.طبعةفيوكذا.معقوفينودونتنبيةدون

تصحيف.("،"المروزي:المطبوعةالنسخفي)5(

مسائلو"(913)ص"هانئابنمسائل"وانظر:.ن،مب،قمن""انتهىلفظ)6(

6(.215/)"الكوسج
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عائشةإن:يقالوقد.الاستحبابعندهدرجاتهأدنىلكان،عندهصحيحًا

،(1)اختلافذلكفيفليس،تارةًوهذاتارةًهذايفعلفكانوهذا،هذاروت

أعلم.وادلّّه،المباحمنفإنه

الجانبفيمعلَّقالقلبأنَّوهوسرّ،الأيمنشقِّهعلىاضطجاعهوفي

دعةفييكونلأنهنومًا،استثقلالأيسرالجانبعلىالرجلنامفإذاالأيسر،

فييستغرقولايقلقفإنه،الأيمنالشِّقِّعلىنامفإذا.نومهفيثقل،واستراحة

تستحبُّولهذا.إليهوميلهالصدر)2(،منمستقَرِّهوطلب،القلبلقلق،النوم

وصاحبُ)3(.المناموطيبالراحةلكمالالأيسر،الجانبعلىالنومَالأطِبَّاءُ

قيامعنفينامَ،نومهفييثقللئلا،الأيمنالجانبعلىالنوميستحِبُّالشرع

.للبدنأنفعالأيسروعلى،للقلبأنفعالأيمنالجانبعلىفالنوم.الليل

أعلم.واللّّه

فصل

الليلقيامفيع!ي!هديهفي

لا؟أمعليهفرضًاكانهل:أنهفيوالخلفالسلفاختلفوقد

]الإسراء:!لَّكَنَافِلى2بِهِمنهَجَّدأليلِ)وَمِنَ:تعالىبقولهاحتجُّواوالطائفتان

.الوجوبعدمفيصريحٌفهذاقالوا:97،.

)يائهُا:قولهفيبهأمَرهكما،السورةهذهفيبالتهجُّدأمَره:الاَخرونقال

)1(ق:"خلاف".

".مستقرَّه"وطلبة:ن،مب،ق2()

35(.340،ه)صالرابعالمجلدفييأنيماوانظر)3(
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نَافِلى):قولهوأما.عنهينسخهمايجئولم2(،-1:]المزمل!!!ؤُاَليلَالمُزَّمِّلُ

المرادوإنما.لهنافلةًبكونهيخصَّةلم،التطوُّعبةالمرادكانفلو!لَّكَ

وَوَضنَالَهُؤ):تعالىقال.التطوُّععلىيدللاالزيادةومطلق،الزيادة:بالنافلة

صءَ

فيالنافلةوكذلك.الولدعلىزيادةًأي72،،]الأنبياء:!ذَافِ!إِشحَقَ!تحقُوبَ

فيالليلقيامفانَّبها؛خصَّهولهذا،أجرهوفيدرجاتهفيزيادةٌ!يوِوّالنَّبيِّتهجُّد

منتقدَّممالهاللّهغفرفقد!ي!النَّبيُّوأما.للسيئاتومكفِّرٌ)1(ماحٍغيرهحقِّ

فييعملوغيرُه،المراتبوعلوِّالدرجاتزيادةفييعملفهوتأخَّر،وماذنبه

التكفير.

وماذنبةمنتقدَّممالهغُفِرقدلأنه!مللنَّبيِّنافلةًكانإنمامجاهد:قال

قال.لذنوبهكفَّارةًولغيره،الثوابفيزيادةًأينافلةً)2(طاعاتهفكانتتأخَّر،

،حجاجحدثنا(،عبيد)ْأبيعنعلي،حدثنا)4()3(:""تفسيرهفيالمنذرابن

تحريف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،"مباح:ن،مب،،عك(1)

.(""طاعته:،عك2()

الليل""قيامفينصربنمحمدأخرجهوكذلك4(،17)9/المنثور""الدرفيكما)3(

من(552/)17""تفسيرهفيالطبريجريرابنأيضًاوأخرجهالمختصر(.33-)ص

عنآخرطريقمن(487)5/"الدلائل"فيوالبيهقي،به)المصيصي(حجاجطريق

به.كثيربناددّهعبد

يأني.وفيماهناأنبأنا("":،عك(4)

عبيد.أبيصاحبالبغويالعزيزعبدابنهووعلي.الهنديةوالطبعةالأصولفيكذا)5(

الطبعةفيوكذاعبيد"أبيبن"علي:مبوفيكثيرًا."تفسيره"فيالمنذرابنعنهيروي

الرسالة.طبعةوتابعتهعبيد"أبيبن"يعلى:الفقيفأصلحهخطأ،وهوالميمنية
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فهو،المكتوبةسوىما:قالمجاهدعنكثير)1(،ابنعن،جريجابنعن

إنما،نوافلللناسوليست.الذنوبكفارةفييعمللاأنهأجلمنلهنافلة

فيلذنوبهمالمكتوبةسوىمايعملونجميعًاوالناس،خاصَّةً!يمّللنَّبيهي

كفَّاراتها.

سعد)5(بنعمرحدثناعبد)4(،حدثنانصر)3(،حدثناخر،حدثنا)2(

!هَجَّدالتلِ)وَمِنَ:قولهفيالحسنعن،عثمانأبيعن،سفيانعن،وقَبيصة

.!للنَّبيِّإلانافلةًيكونلا:قال97،]الإسراء:!لَّكَنَافِلى2بِهِ

خاصَّةً)6(.محك!يووللنبينافلةً:قالالضحاكعنوذُكِر

:قال،أمامةأبوحدَّثني،غالبأبوحدثنا:قالحيَّان)7(بنسليمانوذكَر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تحريف.،كثير"أبي":ن،مب،ق

فينصربنمحمدأيضًاوأخرجه.تفسيره""فيالمنذرابنهووالقائلأنبأنا(".":ع،ك

المختصر(.33-)ص"الليل"قيام

مبنيالتصرفوهذاوغيرها،الفقيلطبعةخلافًانصر"بن"محمد:الرسالةطبعةفي

كتابهعنصادرالمؤلفوأن،المروزينصربنمحمدالمقصودبأنالتوهمعلى

عليه.المنثور""الدرفيالسيوطيلإحالة"الليل"قيام

تصحيف.،"عبيد":ص

إلىالميمنيةالطبعةفيفغيِّر،الهنديةالطبعةفيكانوكذا.تصحيف،"سعيد":ك،ع

.الأخرىالنشراتوتابعتهاسعيد"عن"عمرو

عليه.أقفلم

شعبو"المسند""فيكما"حيانبن"سليم:إلى-تنبيهدون-الرسالةطبعةفيغيِّر

إلىالطبرانيعنداسمهتحرَّفأنهعلى"المسند"محققوونبه.ثقةوهو،"الإيمان

أحمد-أخرجهوالأثر.يخطئصدوق،أزديّهوحيانبنوسليمان،"سليمان"
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لككانتتصلِّيقمتفإن.لكمغفوزًاقمتَمواضعهالطَّهورَوضعتَإذا

نافلةً؟لهتكونيصلِّيقامإنأرأيت،أمامةأبايا:رجللهفقالوأجرًا.فضيلةً

الذنوبفييسعىوهو،نافلةًلهتكونكيف!.للنبيالنافلةإنمالا،:قال

وأجرًا.فضيلةًلهتكونوالخطايا؟

وتركهفعلهيجوزمابهايُردلم،الآيةفيالنافلةأنوالمقصود:قلت

قدروهذا،الدرجاتفيالزيادةبهاالمرادوإنما،والمندوبكالمستحَبِّ

دلَّلمانافيًا!لَّكَنَافِلى):قولهيكونفلاوالمستحَبِّ،الفرضبينمشترك

ذكرعندادلّهشاءإنالمسألةلهذهبيانمزيدوسيأني.الوجوبمنالأمرعليه

!ي!.النبيخصائص

وجعٌأونومٌغلبهإذاوكانسفرًا.ولاحضرًاالليلقياميدَع!يوِوّيكنولم

:يقولتيميةابنالإسلامشيخفسمعت(.ركعةً)1عشرةثنتيالنهارمنصلَّى

المسجدكتحيَّةفهو،محلِّهلفوال!يُقضىلاالوترأنعلىدليلهذافي

صلاةآخريكونأنبهالمقصودلأنَّونحوها،والاستسقاءالكسوفوصلاة

وصليتالليلانقضىفإذاالنهار.صلاةآخرالمغربأنكماوترًا،الليل

)2(.كلامهمعنىهذا.موقعهالوتريقعلم،الصبع

فيالبيهقيوذكرهبه،حيانبنسليمطريقمن276()8/والطبراني22(1)69

فيوالبيهقي(2311)الطيالسيأيضًاوأخرجه2(.452)عقب"الإيمان"شعب

غالبأبوفية.بهغالبأبيعنسلمةبنحمادطريقمن)2524("الإيمان"شعب

انظر:وللتفصيل.الحديثهذافياضطربوقدلينفية،أمامةأبيصاحبالبصري

"المسند".علىالتعليق

اكأيلَّةُعَتفَا.رَعائشةحديثمن74()6مسلمأخرجة(1)

="مجموعوانظر:أيضًا.337()3/"الموقعين"أعلامفيشيخهقولالمؤلفنقل2()
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عنالخدريسعيدأبيحديثمن(1)ماجهوابنداودأبوروىوقد

لهذاولكن،ذكر"أوأصبح[ذافليصلِّنسيهأوالوترعننام))من!يروّ:النَّبيِّ

علل:عدَّةالحديث

ضعيف!.وهو،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدروايةمنأنَّهأحدها:

:الترمذيقال!سمّ،النبيعنأبيهعنمرسلأنةفيهالصحيحأنَّ:الثاني

)2(.المرسليعني،أصحُّهذا

حديثروىأنبعديحتىبنمحمدعنحكى)3(ماجهابنأنَّ:الثالث

هذا:قال)4(،تُصْبحوا"أنقبل"أؤيرُوا:قال"سًي!النبيأنالصحيحسعيدأبي

)5(.واهٍالرحمنعبدحديثأنَّعلىدليلالحديث

6(.4)ص"البعلياختياراتو"19()23/"الفتاوى

بنزيدعنالمدنيمطرفبنمحمدغسانأبيطريقفمن(4311)داودأبوأما(1)

(1)637الدراقطنيأيضًاوأخرجه.الخدريسعيدأبيعنيسازبنعطاءعنأسلم

ابنوأما.صحيحوإسناده،الطريقهذامن(2048/)والبيهقي3(1/20)والحاكم

منكلهم(،64)5والترمذي(46211)أحمدأيضًاوأخرجه(،11)88فبرقمماجه

سعيدأبيعنيساربنعطاءعنأبيهعنأسلمبنزيدبنالرحمنعبدطريق

أبي"صحيحفيالألبانيصححهوالحديث.ضعيفالرحمنوعبد،بهالخدري

.(2531،451/)"لإرواءا":وانظر.(5/571)"لأماداود-

.(4)66برقمأخرجهأنبعد2()

.(11)98عقب)3(

75(.4)مسلمأخرجه(4)

صحيح.وإسناده،السابقالحديثتخريجفيالمذكورداودأبيطريقعليهيشكل)5(

تعقب-وكذلك.بيِّنةدون(918)6/"الباريفتح"فيإسنادهرجبابنضعَّفولكن
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كما(،1)ركعةعشرةثلاثأوركعةًعشرةإحدىبالليل!ي!قيامهوكان

)2(""الصحيحينففيوهذا.هذاعنهماثبتفإنه،وعائشةعباسابنقال

عشرةإحدىعلىغيرهولارمضانفييزيد!ي!اللّهرسولكان"ما:عنها

منيصلِّي!يوِوّاللّّهرسول"كانأيضًا:عنها)3(""الصحيحينوفي."ركعةً

فيإلاشيءفييجلسلا،بخمسذلكمنيوترركعةً،عشرةثلاثالليل

آخرهنَّ".

ركعتاهماعشرةالإحدىفوقوالركعتان،الأول:عائشةعنوالصحيح

يصلِّي!طَّالدّهرسول"كان:نفسهالحديثهذافيمبيَّنًاعنهاذلكجاءالفجر.

وقال)4(.""صحيحهفيمسلمذكره،الفجر"بركعتيركعةًعشرةثلاث

عشرةثلاثبالليليصلِّي!يطاللّّهرسول"كان:الحديثهذافي)5(البخاري

وفي".خفيفتينركعتينبالفجرالنداءسمعإذايصلِّيثم،ركعةً

"كانت:تقولعائشةسمعت:قالمحمدبنالقاسمعن")6("الصحيحين

ركعتيويركع،بسجدةويوتر،ركعاتعشرالليلمن!الدّهرسولصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

:وقالآنفًاالمذكورمسلمبحديثالسابقالحديثيحتىبنمحمدردّرجبابن

فاتفإذا،وقتةفيأدائهإلئبالمبادرةأمرالصبحقبلبالإيتارالأمرفان،كذلك"وليس

."...بينهماتنافيفلا،بقضائةالأمرُهذاففيوقتةوخرج

.نمنساقط""ركعةلفظ

)738(.ومسلم9356(11،130،2)47البخاري

.(0411)فمختصرًاالبخاريواما،التمامبهذا)737(مسلم

.(738271/،421)737/برقم

.(0171)برقم

.البخاريعندأجدهلم(،128)738/مسلم
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مبيَّن.مفسَّرٌفهذا."ركعةًعشرةثلاثوذلكالفجر،

أبيعن")2("الصحيحينففيعنه)1(،اختلففقد،عباسابنوأما

جاءقدلكن."بالليليعني-عشرةثلاثع!ي!النبيصلاة"كانت:عنهجمرة

عباسبناللّّهعبدسألت:الشعبيقالالفجر.بركعتيأنهامفسَّرًاعنههذا

منها،عشرة"ثلاثفقالا:،بالليلع!ي!اللّهرسولصلاةعنعمربناللّّهوعبد

)4(.الفجر)3("بعدوركعتين،بثلاثويوتر،ثمان

ميمونةخالتهعندمبيتهقصَّةفيعنهكُرَيبعن()ْ""الصحيحينوفي

لهتبيَّنفلما.نفخحتىنامثمركعةً،عشرةثلاثصلَّى!ك!ي!أنهالحارثبنت

ثم،ركعتينثم،ركعتين"فصلَّىلفظ)6(:وفي.خفيفتينركعتينصلَّىالفجر

جاءحتىاضطجعثمأوتر.ثم،ركعتينثم،ركعتينثم،ركعتينثم،ركعتين

.("الصبحفصلَّى،خرجثم.خفيفتينركعتينفصلَّى،فقام،المؤذِّن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".ق:"عليه

.(467)ومسلم(8311)ريلبخاا

فيوكذاالفجر"،صلاة"قبل:نوفيالفجر.ركعتاوهماالفجر،وقتدخولبعدأي

الناسخين.بعضمنتصرُّفولعلة.المطبوعةالنسخ

عنأبيهعنميمونبنعبيدبنمحمدطريقمن(1361)ماجهابنأخرجه

بنوعبيدبة؛الشعبيعنإسحاقأبيعنعقبةبنموسىعنجعفربنمحمد

من(1/19)2والطبراني(04)8""الكبرىفيالنسائيوأخرجه.مستورميمون

أباأنغير،جيدةوأسانيدهمابه،جعفربنمحمدعنمريمأبيبنسعيدعنطريقين

.بالسماعيصرحلمإسحاق

.(7581/)63ومسلم(6،6163)89البخاري

.(7821/)63ومسلم(1)83البخاري
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الركعتينفيواختلف،ركعةًعشرةإحدىعلىالاتفاقحصلفقد

غيرهما؟هماأوالفجرركعتاهماهل(:1)الأخيرتين

يحافظكانالتيالراتبةوالسننالفرضركعاتعددإلىذلكانصاففإذا

عليهايحافظكان،ركعةًأربعينوالنهاربالليلالراتبوردهمجموعجاءعليها-

عشرةوإحدى،راتبةًسنَّةًعشرةثنتاأوركعاتوعشرفرضًا،عشرسبعة:دائمًا

فعارضذلكعلىزادوما.أربعونفالمجموع،الليلقيامركعةًعشرةثلاثأو

مغيبة،منقدِمإذاالضحىوصلاة،ركعاتثمانالقتحكصلاة،راتبغير

يواظبأنللعبدفينبغي.ذلكونحوالمسجد،وتحية،يزورهمنعندوصلاته

لمنالبابفتحَوأعجَلَالإجابةَأسرَعَفما،المماتإلىدائمًاالوردهذاعلى

.المستعانواللّّه!مرةًأربعينوليلةيومكلَّيقرعه

فصل

ووترهبالليلصلاتهسياقفي

"يًئِّالدّهرسولصلَّى"ما:عائشةقالت)3(:الليلأولصلائة)2(ذكص

يأويثم،ركعاتستَّأوركعاتأربعَصلَّىإلا،علثيَفدخل،قطُّالعشاء

فصلَّىجاء،ثمالعشاء،"صلَّى:عندهباتلماعباسابنوقال."فراشهإلى

داود)5(.أبوذكرهما."نامثم]أربعًا،)4(،

".الآخرتين"قراءةويحتمل(1)

.المطبوعفيوكذا."صلاة":،عك2()

"ذكرإ.قبلالعطفواوبزيادةالفصلعنوانمنجزءاهذاجعلالمطبوعةالنسخفي)3(

".السنن"منلازمةزيادة(4)

-""الكبرىفيوالنسائي2(043)5أحمدوأخرجه(،13)30فبرقمعائشةحديثأما)5(
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يقولهكانماذكرُتقدَّموقد-اللّهيذكرثم،بالسواكبدأاستيقظإذاوكان

"صحيحفيكما؛خفيفتينركعتينيصلَيثميتطهَّر،ثم-استيقاظهعند

افتتحالليلمنقامإذالمجي!هاللّهزسولكان:قالت،عائشةعن(1)"مسلم

خفيفتين.بركعتينصلاته

الليل،منأحدكمقام"إذا:فقال،هريرةأبيحديثفيبذلكوأمر

)2(.مسلمرواه."خفيفتينبركعتينصلاتهفليفتتح

وربما.بقليلبعدهأو،بقليلقبلةأو،الليلانتصفإذاتارةًيقوموكان

الثاني.النصففييصيحإنماوهوالدِّيك،وهوالصَّارخ،سمعإذايقومكان

العجلي-بشيربنمقاتلإسنادهوفي."فراشهإلىيأوي"ثم:فيهوليس93(0)

-)1346داودأبيعندأوفىبنزرارةتابعهوقد.مجهول،عائشةعنالراوي

ابنقال.ركعتينيصليكانأنهفيهأنإلا2()8795أحمدعندوهو(،1348

ورجح.نظر"عائشةعنزرارةسماع"وفي)318(:"المحرر("فيالهاديعبد

وهكذا،عائشةعنهشامبنسعدعنيرويهزرارةأن)3657(""عللهفيالدارقطني

وكذلك.لفظهيسوقالمولكنهما2(5)889وأحمد(413)9داودأبوأخرجه

عنطرقمن(0421،)423"و"الكبرى(1165)""المجتبىفيالنسائيأخرجه

قبل!لمج!صلاتهذكرفيهاوليس،بهعائشةعنهشامبنسعدعنالحسنعنهشام

والمحفوظ(،ركعات)الأربعإلاصحيح"حديث:الألبانيقال.فراشةإلىالأُويِّ

49(.-09)5/"الأمداود-أبي"صحيح:للتفصيلوانظر"،ركعتان

جبيربنسعيدعنالحكمعنشعبةطريقمن()1357فبرقمعباسابنحديثوأما

به.شعبةعنطريقينمنكذلك796(،1)17البخاريوأخرجه،بهعنه

)767(.برقم(1)

)768(.برقم2()
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عباسابنقالكما(1فيقطعه)الاكثر.وهوتارةًويصله،تارةًوردهيقطعوكان

فِىإِنَّ):يقولوهووتوضَّا،،فتسوَّك،استيقظلمج!أنهعندهمبيتهحديثفي

فقرأ!فتلأَآلِّأولِىلنَّهَارِلَاَيَضاوَألحلِآوَاختِنَفِلأزَضِوَألسَّمَؤتِأضَقِق

ركعتينفصلَّىقامثم2،،00-091:عمران]ادالسورةختمحتىالاَياتهؤلاء

فعلثم.نفخحتىفنام،انصرفثموالسجود،والركوعالقيامفيهماأطال

هؤلاءويقرأويتوضَّا،يستاكذلككلَّ،ركعاتستَّمرَّاتثلاثَذلك

"اللهمَّ:يقولوهوالصلاةإلىفخرج،المؤذنفأذَّن،بثلاثأوترَثم.الاَيات

بصريفيواجعلنورًا،سمعيفيواجعلنورًا،لسانيوفينورًا،قلبيفياجعل

ومننورًا،فوفيمنواجعلنورًا،أماميومننورًا،خلفيمنواجعلنورًا،

)2(.مسلمرواه.نورًا"أعطنياللهمَّنورًا.تحتي

أنَّهفامَّا،عائشةذكرتهكماخفيفتينبركعتينافتتاحهعباسابنيذكرولم

يحفظه)3(لمماحفظتعائشةتكونأنوإما،تارةًوهذاتارةًهذايفعلكان

ولكونها)6(ذلك)5(،ومراعاتهالهلمواظبتها)4(الانمهروهو؛عباسابن

خالته.عندالمبيتليلةشاهدهإنماعباسوابن.بالليلبقيامهالخلقأعلمَ

)1(ج،ق:"فتقطيعه".

63(.1)6البخاريأيضًاوأخرجه)763(،برقم2()

"."يحفظ:ن،مب،ق)3(

مجرىالمواظبةالمؤلفأجرىوقد،القديمةوالطبعاتالنسخجميعفيكذا(4)

الرسالة.طبعةفيوكذا.لملازمتها"":إلىالفقيوغيَّره.الملازمة

"."لذلك:مب،،عك5()

."وكونها":،عك)6(
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قالتمافالقول،بالليلقيامهأمرمنشيءفيوعائشةعباسابناختلفوإذا

عائشة.

فمنها:أنواعًا،ووترهبالليل!ي!قيامهوكان

.عباسابنذكرهالذيهذا

ثم،خفيفتينبركعتينصلاتهيفتتحأنهعائشةذكرتهالذي:الثانيالنوع

بركعة.ويوترركعتينكلِّمنيسلِّم،ركعةًعشرةإحدىورده(1يتمِّم)

كذلك.ركعةًعشرةثلاث:الثالث)2(النوع

يوترثم،ركعتينكلِّبين)3(يسلِّم،ركعاتثمانيصلِّي:الرابعالنوع

)5(.آخرهنفيإلا4()يجلسلا،متواليةًسردًابخمسٍ

منهنشيءفييجلسلاثمانيًامنهنيسرُد،ركعاتتسع:الخامسالنوع

ثميسلِّم)7(.ولا،ينهضثم.ويدعوهويحمدهاللّّهيذكر)6(يجلس،الثامنةفيإلا

يسفَم)8(.بعدماركعتينيصلِّيثم.ويسلِّمفيتشهَّد،يقعد،ثم،التاسعةيصلِّي

".)1(ص:"يتم

ع.حاشيةفيواستدرك،،عكمنساقط""النوع:لفظ2()

.""من:ن،مب،ق)3(

شيء"."في:زيادةبعدهنفي4()

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(231)737/مسلمأخرجة5()

"فيذكر".:،عك)6(

يسلِّم"."ولم:ك،ع)7(

طويل.حديثضمن74()6مسلمأخرجه)8(
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ركعتينبعدهايصلِّيثم،المذكورةكالتسعسبعًايصلِّي:السادسالنوع

جالسًا)1(.

فيهنَّ.يفصللابثلاثيوترثم،مثنىمثنىيصلِّيكانأنه:السابعالنوع

فيهنَّ.فصلَلابثلاثٍيوتركانأنهعائشةعنأحمد)2(الإمامرواهفهذا

فيهاالصفةوهذه.الوتر"ركعتيفييسلِّملا"كانعنها:)3(النسائيوروى

النبيعنهريرةأبيعن)4(""صحيحهفيحِبَّانبنحاتمأبوروىفقد،نظرٌ

)1(

)2(

)3(

)4(

"بعدها".:""ركعتينقبلأيضًاوفيهما.،عكمن"جالسًا"لفظ

"ويوتر:بلفظ)26358(أخرجهوإنما."فيهنيفصللا"بثلاث:عندهأجدلم

...".فيهنيقعدلابخمس

وابن96(1)2شيبةأبيابنوأخرجه(،4041)"الكبرىو"(1)896""المجتبى

و"الصغير"666(1)""الأوسطفيوالطبراني2(19)صالوتر""كتابفينصر

أبيبنسعيدطريقمنكلهم31(،)3/والبيهقي(1)665والدارقطني99(0)

الروايةوهذه.بهعائشةعنهشامبنسعدعنأوفىبنزرارةعنقتادةعنعروبة

.(142)"الإرواء("فيفيهاالقولوفصلالألبانيوضعفها،المشهورةللروايةمخالفة

عنكيسانبنصالحعنبلالبنسليمانعنوهببنادلّهعبدطريقمن2()942برقم

:وقال(0651)الدارقطنيوأخرجهبه،هريرةأبيعنسلمةأبيعنالفضلبناددّهعبد

يضرهولاثقاتكلهم"ورجاله:86(25/)""التلخيصفيالحافظوقال،ثقاتكلهم

قالولكن،"الشيخينشرطعلى"وإسناده(:2148/)""الفتحفيوقال"،أوقفهمنوقف

الصحابة.عنأُثِرماساقثم"نكارةرفعة"وفي(:061)6/"الباري"فتحفيرجبابن

(018)5/""الأوسطفيالمنذروابن3(00)صالوتر""كتابفينصرابنأيضًاوأخرجه

:قالسعد،بنالليثثنا:قالأبيثنا:قال،طارقبنالربيعبنعمروبنطاهرعنكلاهما

غيرثقاترجاله،بههريرةأبيعن،مالكبنعراكعن،حبيبأبيبنيزيدحدثني

تعديلًا.ولاجرحًافيهأجدلمالمنذر،وابننصرابنشيخِعمروبنطاهرِ
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"،المغرببصلاةتشبَّهواولاسبع،أوبخمساؤبروا،بثلاثتُوتروالا)ا:ع!يمّ

.ثقاتكلُّهمإسناده:الدارقطنيوقال

فيتسلِّمالوتر،فيتذهبشيءأيإلى:ادلّّهعبدأباسألتمهنَّا:قال

وأكثرأقوىفيهالأحاديثإنَّ:قالشيء؟لأي:قلت.نعم:قال؟الركعتين

سلَّم!يمّالنبيأنعائشةعن،عروةعن،الزهري.الركعتينفي!ي!النبيعن

الركعتين.من

لموإن،الركعتينفي(1يسلِّم):قالالوتر؟عنأحمدسئل:حربوقال

!يط.النبيعنأثبَمتُالتسليمأنإلا،يضُرَّهلاأنرجوتيسلِّم

الوتر؟فيتذهبحديثأيِّإلى:ادلّّهعبدأباسألت:طالبأبووقال

صلَّىومن.آخرهنفيإلايجلسلاخمسًاصلَّىمنكلِّها:إليهاأذهب:قال

"كان:عائشةعنزرارةحديثفيرويوقد.آخرهنفيإلايجلسلاسبعًا

قأنا،ركعةٌوأقواهالحديثأكثرولكن:قال،"الثامنةفييجلسبتسعيوتر

علىعابقدنعم،:قال.ثلاث:يقولمسعودابن:قلتإليها)2(.أذهب

)3(.عليهيردُّشيئًا،أيضًاسعدلهققالركعةً،سعد

.اللامبكسرجفيضبط"،"سَلِّم:ك،،جص(1)

هانئوابن9(ه)صداودوأني9(4)صاللّهعبدبروايةأحمد"الإمام"مسائلوانظر2()

.(621-1/161)"والوجهينو"الروايتين776(،2946/)والكوسج(132)ص

ابنأنالنخعيإبراهيمطريقمن283()9/والطبراني(1465)الرزاقعبدأخرجه)3(

؟واحدةالوترإنماليسأو:قال؟بواحدة"توتر:وقاصأبيبنلسعدقالمسعود

فغضب:فالعليها،ازيدلافاني:قال،أفضلثلاثولدر،بلى:ادلّهعبدفقال

أفلا-،جداتثلاثتورِّثوأنتبركعةٍأوترَأنعليأتغضبسعد:فقال،اللّهعبد
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اللّّه!رسولمعصلىأنهحذيفةعن()1النسائيرواهما:الثامنالنوع

قائمًا،كانمامثل"العظيمربِّي"سبحان:ركوعهفيفقال،فركع،رمضانفي

سجد،]ثمقائمًا،كانمامثل"لياغفرربِّلي،اغفر"ربِّ:يقولجلسثم

ركعاتأربعإلاصلَّىفماا)2(،قائمًاكانمامثل"الأعلئربي"سبحان:فقال

.الغداةإلىيدعوهبلالىجاءحتى

.وآخره،ووسطه،الليلأولوأوتر

تُعَذِّئهُؤ!ا!فُؤإِن))4(:الصباححتىويردِّدهايتلوهابايةليلةً)3(وقام

صص
.(5)"،811:ئدةلماا]!اتعَزِيزُالحكِيوُأشاتَغفِزالُؤ!اِنَّكَفَصإَنكَعَبَادُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وسعدًا.مسعودابنيدركلمالنخعيإبراهيم.؟"اَدمامرأةحواءتورث

تقدموقد772(،)مسلمعندوأصله(،1382)"و"الكبرى(1)665""المجتبى

2(.05)صالركوعمنالرفعفي!سًيمّاذكارهمعرضفيمفصلًاتخريجة

الفقيالشيخزادهوقديبدو.فيماالنظرلانتقالالنسخمنساقطالحاصرتينبينما

الرسالة.طبعةفيوكذا.تنبيهدون""السننمن

تامَّةً"."ليلة:ن

"وهي".:زيادةبعدهمبفي

(0101)""المجتبىفيوالنسائي2()1388وأحمد84(45)شيبةأبيابنأخرجه

طريقمن(13)3/والبيهقي(0135)ماجهوابن(4801،69011)"و"الكبرى

قدامةلأجللينإسنادهوفي،بهذرأبيعندجاجةبنجسرةعنالعامريقدامة

فُلَيتطريقمن(41)3/والبيهقي2()1328أحمدأيضًاوأخرجه.وجسرة

2(،1/14)الحاكمصححهوالحديث.صدوقوفليت،بهجسرةعنالعامري

فيخزيمةابنوقال535(..534)2/"الصلاةصفة"أصلانظر:؛الألبانيوحسنه

..الخبر.صحإن2(:1/99)(""صحيحه
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قالمًا.صلاته-:(1أكثرها)وهو-أحدها:أنواعثلاثةبالليلصلاتهوكانت

فإذاقاعدًا،يقرأكانأنه:الثالث2(.قاعدًا)ويركعقاعدًا،يصلِّيكانأنه:الثاني

عنه.صحَّتالثلاثةوالأنواعقائمًا)3(.فركعقامقراءتهمنيسيزبقي

عن()ه"النسائي"سننففي)4(،القياممحلِّفيجلوسةصفةوأما

قالمتربِّعًا.يصلِّي"!ي!اللّّهرسولزأيت:قالتعائشةعنشقيقبناللّهعبد

-الحَفْرييعني-داودأبيغيرالحديثهذاروىأحدًاأعلملا:النسائي

)6(.أعلمواللّّه.خطأالحديثهذاأنَّإلاأحسبولا،ثقةٌداودوأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ك،ع:"أكثر".

عائشة.حديثمن73(0)مسلمأخرجه

عائشة.حديثمن(11،9111)18البخاريأخرجه

".القياممحلِّ"حال:،جص

وأخرجة(،4821)الدارقطنيطريقهومن()1367"و"الرب(1661)""المجتبى

والبيهقي275(/1)والحاكم2(215)حبانوابن(2381،)789خزيمةابنأيضًا

الطويلحميدعنغياثبنحفصعنالحفريداودأبيعنطرقمن3(50)2/

بنمحمدتابعةوقد.""المجتبىفيهذاالنسائيوكلام،بةشقيقبناللّهعبدعن

فيالحافظقال3(،250/)والبيهقي2(1/58)الحاكمعندالأصبهانيسعيد

فية"،خطألاأنه"فظهر:للحفريالأصبهانيمتابعةذكربعد963()2/(""التلخيص

علىفيهالحملولكن)693(،عقب"المحرر"فيالهاديعبدابنأشاروبنحوه

الاَتي.التعليقانظر،غياثبنحفصشيخهما

التيالأخبارمنشيءفييأتِ"لم:المروزينصربنمحمدقولُتعليلهيؤيدومما

رويحديثفيإلا،كانتكيفجلوسهصفةُجالسًا-صلىأنة!النبيعنرويناها

عنحميدعن،الحفريداودأبوعنةرواهحفصفيةأخطأغياثبنحفصعن

-:قالمتربعًا".يصليع!يمالنبيرأيت"اكأيلَّةُعَتفَا:رَعائشةعنشقيقبناددّهعبد

193



فصل

وتارةً،تارةًجالسًاالوتربعدركعتينيصلِّيكانأنة"!س!عنهثبتوقد

عن(1)"مسلم"صحيحففي.فركعقام،يركعأنأرادفإذاجالسًا،فيهمايقرأ

يصلِّي"كان:فقالتع!يمّ،اللّهرسولصلاةعنعائشةسألت:قالسلمةأبي

وهوركعتينيصلِّيثميوتر،ثم،ركعاتثمانيصلِّي.ركعةًعشرةثلاث

والإقامةالنداءبينركعتينيصلَيثم.فركع،قام،يركعأنأرادفاذا،جالسٌ

".الصبحصلاةمن

ركعتينالوتربعديصلِّيكان!ي!النبيأنسلمةأمعن)2("المسند"وفي

وعائشةأمامةأبيعنهذانحوروي:الترمذيقالجالس!.وهوخفيفتين

)1(

)2(

رواهكماواحد،غيرشقيقبنادلّّهعبدعنحميدعنرواهجالسًاالصلاةوحديث"

ثم،فيهالقولفصَّلثم،فيه"التربّعذكرولاادلّة،رحمهشقيقبنادلّهعبدعنالناس

2(.240-10)ص"الليلقيام"انظر:.متربعًاالصلاةفيالصحابةمنباثارأتى

)738(.برقم

بنميمونطريقمن(911)5ماجهوابن(147)الترمذيوأخرجة2(،56)53برقم

وقال،عنعنوقدمدلسوميمون.سلمةأمعنأمهعنالحسنعنالمَرَئِيموسى

عليه،يتابع"لا:الحديثهذاذكرأنبعدترجمتةفي9()6/الضعفاء""فيالعقيلي

ادلّّهعبدابنهبرواية"العلل"فيأحمدوقال.فعلَها"سلمةأمعنيرويهوغيره

ابنوقال."الحسنحدثنا:يقوللاوكان،يدلسوكان،بأسبهأرىما"34(:05)

فهوحدثناقالوإذا،الحديثعزيز"هذا996(:)9/ترجمتهفي""الكاملفيعدي

حيثالبصريالحسنعلىفيهاختلفوكذلك."التدليسفيمتهمًاكانلأنه،صدوق

عنطريقهمنهذاحديثناعقب(422)3/الكبير"التاريخ"فيالبخاريأخرج

31(،41/6)""العللفيالدارقطنيقالوبنحوه؛ورجحه،عائشةعنهشامبنسعد

اكأيلَّةُعَنهَا.رَعائشةمسندمنثابتفالحديث
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.!)1(النبيعنواحدوغير

بعدركعتينيصلِّيكان!ي!اللّهرسولأنَّأمامةأبيعن)2("المسند"وفي

وروى.(الكافرونأيهاياو)قل(زلزلت)إذابفيهمايقرأ،جالسٌوهوالوتر

أنس.حديثمننحوه)3(الدارقطني

))اجعلوا:ء!ي!لقولهمعارضًاوظنُّوه،الناسمنكثيرعلىهذاأشكلوقد

لاأحمد:قال.الركعتينهاتينمالكوأنكر)4(.وترًا"بالليلصلاتكمآخر

هاتينفعلإنما:طائفةٌوقالت.مالكوأنكره:قال،فعلهمنأمنعولاأفعله

وحملوا)5(التنفُّل،يقطعلافعلهوأنالوتر،بعدالصلاةجوازليبيِّنالركعتين

وصلاتَه،الاستحبابعلىوترًا"بالليلصلاثكمآخر"اجعلوا:قوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".اللّهرسول":،عك

والطبراني3(1/14)"المعاني"شرحفيالطحاويوأخرجة2(،422)6برقم

بنالعزيزعبدعنسعيدبنالوارثعبدطريقمن33()3/والبيهقي277()8/

تعليقوانظر:.لينفيههذاغالبوأبو.بهأمامةأبيعنغالبأبيعنصهيب

عائشة.حديثمن387()صسبقماعنهويغني)22313(.المسند""محققي

هذهداود(:أبي]ابنبكرأبولناقال":وقال،أنسعنقتادةطريقمن(2017)برقم

الليل""قيامفينصرابنوأخرجه."الشامأهلوحفظهاالبصرةأهلبهاتفردسنة

33(.)3/والبيهقي7(5)9ا"الشاميين"مسندفيوالطبرانيالمختصر(-791)ص

ابنوأخرجة.منكر"قتادةحديثمنإهذا(:244)"الحديثعلل"فيحاتمأبوقال

فيهكلاهما،إسماعيلبنومؤملزاذانبنعمارةفيهآخرطريقمن(011)5خزيمة

الفصل.أولفيالمذكورعائشةحديثعنهويغني.لين

عمر.ابنحديثمن(1/75151)ومسلم)899(البخاريأخرجه

.فيعمضبوطًا"وحُمِل":،عك
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الجواز.علىبعدهالركعتين

السنَّة،مجرى)2(تجري(1)الركعتينهاتينإنَّ:يقالأن:والصواب

فتجري،بوجوبهقيلإنسيماولا،مستقلةعبادةٌالوترفإنَّالوتر،وتكميل

والركعتانالنهار،وترفانها،المغربمنالمغربسنَّةمجرىبعدهالركعتان

)4(.وأحكمأعلمواللّّه)3(.الليلوتربعدالركعتانفكذلكلها،تكميلٌبعدها

)5(ماجهابنرواهحديثفيإلاالوتر،فيقنتأنه!ي!عنهيحفظولم

)1(

)2(

)3(

)4(

السطرإلىالنظرانتقالسببهاأنوالظاهر،الجواز"على"بعده:زيادةك،عفيبعده

السابق.

"تجريان(".:المطبوعةالنسخوفي،النسخجميعفيالفعلبافرادكذا

92(.0)صفيالتقريرهذامثلتقدَّم

.ن،مب،قفي""وأحكميردلم

"و"الكبرى(1)996""المجتبىفيالنسائيأخرجهالإسنادوبنفس(،1)182برقم

واحدغيرالحديثهذاروى"وقد(:1)436""الكبرىفيوقال(1،20501)436

فيداودأبوأطالوقد."الركوعقبلويقنت:فيهمنهمأحديذكرفلم،الياميزُبَيدعن

،الرواياتهذهضعَّفثم،وتعليلهالحديثهذاطرقذكرفي(1)427عقب""السنن

،القنوتذكردونهؤلاءعلىعددُهميزيدُجماعةٍروايةبمخالفتهاواستشهد

،رمضانمنالنصففييقنتكانأنه(1،9421)428أبيٍّعناُثِربماعلَّلهوكذلك

وهذانبشيء،ليسالقنوتفيذكرالذيأنعلىيدل"وهذاقائلًا:استنتجثم

فيالبيهقيوأيّده.الوتر"فيقنت!يروّالنبيأنأبيّحديثضعفعلىيدلانالحديثان

98(.88،/4)"السنن"معرفة:وانظر(،04)3/"الكبرى"السنن
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زُبيدعن،سفيانعنيزيد،بنمخلد)1(حدثناالرَّقِّي،ميمونبنعليعن

نأكعببنأبيِّعن،أبيهعنأبزى،بنالرحمنعبدبنسعيدعن،اليامي

.الركوعقبلفيقنتيوتر،كان!نفّاللّهرسول

كلَّإنَّ.الركوعبعدالقنوتأختاراللّّه)2(:عبدابنهروايةفيأحمدقال

منرأسهرفعلماالفجرفيهوإنما،القنوتفيجيفالنبيعنثبتشيء

قنوتفيجيوّالنبيعنيصحولم.الركوعبعدأختارهالوتروقنوت.الركوع

.شيءٌبعدأوقبلالوتر

فياللّهعبدلائيقالأنهالكحاليحت!بنمحمدأخبرني:الخلالوقال

عمرولكن،شيءٌ"!يمالنبيعنفيهيروىليس:فقالالوتر،فيالقنوت

السنة.إلىالسنةمنيقنتكان)3(

:قالعليبنالحسنحديثمن)4(""السننوأهلأحمدروىوقد

فيمناهدني"اللهمَّالوتر:قنوتفيأقولهنكلماتٍ!ي!اللّّهرسولعلَّمني

أعطيت،فيماليوبارِك،تولَّيتفيمنوتولَّني،عافيتفيمنوعافِني،هديت

واليت،منيذِلُّلاإنه،عليكيقضىولاتقضيإنَّك،قضيتماشرَّوقِني

".وتعاليتربَّناتباركت

".عاديتمنيعز"ولا)5(:والبيهقيالنسائيزاد

غيرهما.منأثبتماوالصوابمحمد("،"أنبأنا:ن،،عك(1)

19(.)صاللّّه"عبد"مسائل2()

عمر"."كان:مبق،)3(

353(.352-)صمفصلًّاتخريجهتقدَّم(4)

النسائي.عندأجدهولم2(،2190/البيهقياخرجه5()
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".النَّبيِّعلىاللّّه"وصلَّى:روايتهفي(1)النسائيوزاد

في!سًي!اللّّهرسول"علَّمني:وقال(")3("المستدركفيالحاكم)2(ورواه

السجود".إلايبقولمرأسيرفعتإذاوتري

!واللّّهرسول"سمعت:ولفظة)4(""صحيحةفيحِبَّانابنورواه

..(".يدعو.

إلانعرفهلاحسنحديثوهذاعلي،عنالبابوفي)5(:الترمذيقال

شيبانبنزبيعةواسمه،السعديالحوراء)6(أنيحديثمنالوجههذامن

هذا.منأحسنم!7(شيالوترفيالقنوتفي!والنبيعنيُعرَفولا

)1(

(2(

)3(

)4(

)6(

)7(

بنالحسنعنعليبنادلّهعبدطريقمن1()447و"الكبرى")1746("المجتبى"

بنعليبناددّهعبدإسنادهفي".النبيمحمدعلىاددّه"وصلَّى:وفيةبه،علي

عنروايته"وأما32(:5)5/""التهذيبفيالحافظوقال،لينفية،الحسين

الألباني.ضعفهوكذلك"،تثبتفلمعليبنالحسن

"وزاد".:،جصعداما

عنالحزاميشيبةبنبكرأبيطريقمن-38()3/البيهقيطريقةومن-(172)3/

بنهشامعنعقبةبنموسىعنعقبةبنإبراهيمبنإسماعيلعنفديكأبيابن

وقد،اللفظبهذاتفردوالحزامي.بهعليبنالحسنعنعائشةعنأبيهعنعروة

لين.وفيةفقط،حديثينالبخاريلهانتقى

الوترقنوتذكرفيهوليس،."..اهدنااللهم:الدعاءبهذا"يدعو:تتمته722()برقم

.حبانابنجنحوإليهمفصلًّا،التخريجفيسبقكما

.(464)عقب""الجامعفي

"الجوزاء".:إلى،عك،قوفي"،"الجونإلىصفيتصحف

شيئًا"....نعرف"ولا":"الجامعمطبوعةوفي.النسخجميعفيكذا
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اذتهي)1(.

والروايةمسعود)3(،وابنوأُبَيُّ)2(عمرعنمحفوظالوترفيوالقنوت

الفجرقنوتفي!لًخيمّالنبيعنوالروايةالفجر،فيالقنوتمنأصحّبهعنهم

أعلم.واللّّهالوتر.قنوتفيالروايةمنعنهأصحّ

أبيبنعليحديثمن)4(والنسائيوالترمذيداودأبوروىوقد

منبرضاكأعوذإني"اللهمَّ:وترهآخرفييقولكانع!ي!اللّّهرسولأنَّطالب

عليك،ثناءًأحصيلا.منكبكواعوذ،عقوبتكمنوبمعافاتكسَخَطك،

.وبعدهمنهفراغهقبليكونأنيحتملوهذا."نفسكعلىأثنيتَكماأنت

وتبوَّأصلاتهمنفرغإذايقول"كان)5(:النسائيرواياتإحدىوفي

)2(

)3(

)4(

)5(

وتحريف.سقطوفيه،"النهيهذامنآخرشيءكليمالنبي...":،عك

المطبوعة.النسخمنوكذامب،منساقط"أُبَيّ"

منالآخرالنصففييقنتكانأنه07(0)9شيبةأبيابنفأخرجهعمرأثرأما

عليوعن7(00،7600)5عمرابنعنشيبةأبيابنأخرجوبنحوه.رمضان

من(1،9421)428داودأبوأخرجهأنهسبقفقدكعببنأبيأثروأما7(.0)70

فيعمرعهدفيقنتأنهوفيه،وغيره7(0)80شيبةأبيابنأخرجهوكذلك،طريقين

كانأنه(1994)الرزاقعبدفأخرجهمسعودابنأثروأما.رمضانمنالاَخرالنصف

)6596(."شيبةأبيابن"مصنفوانظر:الوتر.فيكلهاالسنةيقنت

"و"الكبرى(17)47""المجتبىفيوالنسائي35()66والترمذي(41)27داودأبو

علىومداره(.11)97ماجهوابن75(1)أحمدوأخرجه77(،41،50)48

.مجهول،الفزاريعمروبنهشام

"عن:مبوفي.الهنديةالطبعةفيوكذا"،للنسائيالرواياتإحدى":ن،قفي

من-(16601)""الكبرىفيوالحديث.بعدهاوماالميمنيةالطبعةفيوكذا("،النسائي
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عنهوثبت."حرَصتُولوعليكثناءًأُحصيلا":الروايةهذهوفي(".مضجعه

وبعدها.الصلاةفيقالهفلعلةالسجود)1(،فيأيضاذلكقالأنه

النبيصلاةفيعباسابنحديثمن(")2("المستدركفيالحاكموذكر

قلبيفياجعل"اللهمَّ:يقولسمعتُهصلاتهقضىفلماأوتر،ثم:ووترهووو

نورًا،يساريوعننورًا،يمينيوعننورًا،سمعيوفينورًا،بصريوفينورًا،

لقائكيومليواجعل.نورًاوخلفينورًا،وأمامينورًا،وتحتينورًا،وفوفي

."نوزًا

،العباسولدمنرجلًافلقينتُ)4(،التابوتفيوسبع)3(:كريبقال

وذكر"وبَشَريوشَعَريودميولحمي"عصَبي:فذكر،بهنفحدَّثني

)1(

)2(

)3(

)4(

عنخُىصَيفةبنادلّهعبدبنيزيدعنجعفربنإسماعيلعنحجربنعليطريق

فيالطبرانيأخرجهوكذلك.بهعليعنالقاريّعبدبنالدّهعبدبنإبراهيم

293()الكبير""الدعواتفيوالبيهقي96(0)صالسنيوابن(2991)""الأوسط

عليًّا.يدركولم،مجهولالقاريّإبراهيمإسنادهوفي.بهجعفربنإسماعيلطريقمن

.(521)2/"الكمالو"تهذيب(041)ص"التحصيلجامع"انظر:

عائشة.عنهريرةأبيحديثمن()486مسلمأخرجه

فياستدركالإسنادفيسقط"للمستدرك"الهنديةالطبعةفيوقعوقد536(.)3/

.الميمانودارالتأصيلداروطبعتيالوادعيمقبلطبعة

.تقدموقد،الحديثعقب)736(ومسلم)6316(البخاريأخرجهكما

"كشففيالجوزيابنقاله.عندهصندوقفيمكتوبةأنهايعني.الصندوقوهو

الطبعةوفي(.11/171)"الباري"فتحانظر:.ذلكغيروقيل345(.)2/"المشكل

وطبعةالفقيطبعةحتىالطبعاتجميعوتابعتها"القنوتفي"وسبع:الهندية

عليها.اعتمدالتيالنسخةفيوقعكذاأمالهنديةناشرأتصرَّفأدريولا.الرسالة
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خصلتين.

.سجودهفييقولوكان:الحديثهذافي(1)النسائيروايةوفي

صلاةيعنيالصلاةإلىفخرج:الحديثهذافي)2(لمسلمروايةوفي

نورًا،لساني"وفيأيضًا:له)3(روايةوفي.الدعاءهذافذكر.يقولوهو،الصبح

"واجعلني(:أيضًا)ه4(له)روايةوفي.نورًا"ليوأعظِمْنورًا،نفسيفيواجعل

."نورًا

رسول"كان:قالكعببناُربيِّحديثمن)6(والنسائيداودأبوذكروقد

و)قل(الكافرونأيهاياو)قل(الأعلىربكاسم)سبحبالوترفييقرأ!ي!اللّه

صوتهيمدُّ،مراتثلاث"القدّوسالملكِ"سبحانَ:قالسلَّمفإذاأحا(.اللّههو

مسلمعندوهو،صحيحوإسناده71(،2)"الكبرىو"(1211)("المجتبى"(1)

الدعاء.هذاذكرثمسجود"فيأوصلاتهفييقول"فجعل:الشكعلى(187)763/

.(191)763/برقم)2(

.(918)763/برقم)3(

عقبه.أخرىروايةفيوبالجزم،الشكعلى(187)763/برقم(4)

مب.،ق،صفي"أيضًا"كلمةتردلم5()

عدة(ومواضع،961،1071)9""المجتبىفيوالنسائي(0431)داودأبو)6(

عنطرقمنعدة(ومواضع،21501-44،474،79401)6"الكبرىو"

فيصوتهيمد":الزيادةإلاكعببنأبيعنأبيهعنأبزىبنالرحمنعبدبنسعيد

المجتبى""فيالنسائيعندكماأبزىبنالرحمنعبدحديثمنفهي"ويرفعالتالثة

انظر،الحديثهذاطرقإيرادفيالنسائيأطالوقد(.5241)"و"الكبرى(1752)

بعضفيوردوقد.صحيحوالحديث(،45351)"المسند"محققيتعليق:للتفصيل

ضعفه.بيانمعتخريجهسبقوقدالوتر،فيالقنوتزيادةطرقه
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الملانكة"ربُّ:ويقول2(:)الدارقطنيزاد(.1)النسائيلفظ."ويرفعالثالثةفي

."والروح

)اتحَقدُلِلَّهِ:فيقول)3(،آيةٍآيةٍكلِّعندويقف،قراءتةيقطِّع!وكان

ةقراءنأ(5)لزهرياوذكر.(4!)ألرَّجَوِآلرَّخمَنِ!،ويقف!ألعَبَمِينَرَبِّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".النسائيلفظ"وهذا:المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذا

وهو،خليفةبنفطرُأصحابهبينمنالياميزُبَيدعنالزيادةبهذهتفرد(،0661)برقم

ففي،المشهورينالثقاتزُبَيدأصحاببينمنبزيادةٍهناتفردوقد،فيهمختلف

وقال364(.363،)3/"الاعتدال"ميزانوانظر:.شيءالزيادةهذهمنالقلب

منغريبحديث"هذا(:الأطراف-285)2/والأفراد""الغرائبفيالدارقطني

فيهوذكر،عنهيونسبنعيسىبهوتفرد...،الحناطخليفةبنفطربكرأبيحديث

تخريجفيمفصلًّاسبقكماداودأبوأعلَّهوقد"،بتمامهبهوأتى،الركوعقبلالقنوت

الوتر.قنوتزيادة

مب.منساقطةالثانية"اَية"كلمة

!".يَؤص!ألدِّيِىمَنِثِ)،"ويقف:زيادةبعدهاومااللطيفعبدطبعةفيبعده

(2)279والترمذي(1004)داودوأبو2(6)583أحمدأخرجهوالحديث

حديثمن(244/)والبيهقي232(232/2،/1)والحاكم(1911)والدارقطني

وكلهم،صحيحإسناه":الدارقطنيوقال،سلمةأمعنمليكةأبيابنعنجريجابن

بنالليثلأنبمتصل،إسناده"وليسقائلَا:وأعلَّهالترمذيضعفهولكن".ثقات

أنهاسلمةأمعنمَملَكبنيعلىعنمليكةأبيابنعنالحديثهذاروىسعد

ابنعنعنةأيضًاوفيه،."..أصحالليثوحديثحرفًا،حرفًا!ممالنبيقراءةوصفت

إسنادهوفي2(،)239والترمذي(41)66داودأبوأخرجهالليثوحديث.جريج

بطريقيه.ضعيففالحديث.مجهولوهومملكبنيعلى

.صحاشيةفيصُحِّحوقد،""الترمذي:ص،ج
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لوقوفا:لأفضلاهووهذا.(1!)يَؤصوألدِّيى)ملِثِ:نتكا!ي!اللّّهرسول

تتبّعِإلىالقُرَّاءبعضوذهب.بعدهابماتعلَّقتوإنالآياترؤوسعلى

!صاللّّهرسولهديواتباعُ.انتهائهاعندوالوقوفِوالمقاصدالأغراض

وغيرُه،)2("الإيمان"شعبفيالبيهقيذلكذكروممن.أولىوسنَّتة

بعدها.بماتعلَّقتوإنالاَيرؤوسعلىالوقوفورجَّحوا)3(

يردِّدهابايةوقام.منهاأطولمنأطولتكونحتىالسورةيرتِّلوكان

)4(.الصباححتى

)1(

)2(

)3(

)4(

والرسالة.الفقيطبعتيفيوكذا"آيةآيةكانت":زيادةاللطيفعبدطبعةفيبعده

الزهريعنمعمرعنالرزاقعبدطريقمن(0004)داودأبوأخرجهالزهريوقول

وعثمانوعمربكروأبو!رالنبيكان:قال-المسيبابنذكروربمامعمر:وقال-

.مروان!ومصآلدِّجمتِمَر):هاقرأمنوأول!،يَؤصوآلدِّلمجتِ)مَظِثِ:يقرؤون

اْنسعنالزهريطريقمنمسندًارويماعلىالمرسلهذاداودأبوورجح

عنوالزهري(،،171)5"العلل"فيحاتمأبووكذلك،وضعفه2()289]الترمذي

عديلابن""الكاملوانظر:التفسير(،.-1)96منصوربن]سعيدأبيهعنسالم

استقصىوقد.ترجمانبنالحصينبنالعزيزعبدترجمة593َ(493،)8/

النبيأنالزهريعنوالمحفوظ":وقال(0913)""عللهفيطرقهجميعَالدارقطني

275125،،1/042)والأفراد"الغرائب"وانظر:."مرسلوعمر؛بكروأبا!لمجيو

.(لأطرافا3-215/و

المحقق:عليهفعلَّقخلل،الكتابنسخفيالواردةعبارتهفيوقعوقد(.4175/)

تتبعمنعندنالئأوفانهآيةآيةالقرآنتقطيع)أما2(:264/)""المنهاجوفي"

."أوضحوهوانتهائها(،عندوالوقوفوالمقاصدالاغراض

."ورجَّح":مب

93(.0)صتخريجهتقدم
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معالسرعةأو،القراءةوقلَّةالترتيلمنالأفضلفيالناساختلفوقد

قولين.على؟أفضلأيهما:القراءةكثرة

قلةمعوالتدبرالترتيلأنَّ)1(وغيرهمامسعودوابنعباسابنفمذهب

كثرتها.معالسرعةمنأفضلالقراءة

والققه،وتدبُّرهفهمة2()القرآنمنالمقصودبأنالقولهذاأربابواحتجَّ

نزل:السلفبعضقالكما،معانيهإلىوسيلةوحفظهوتلاوتهبه؛والعملفيه،

العالمونهمالقرآنأهلكانولهذاعملًا)3(.تلاوتهفاتخَذوابه،لِمُعْمَلالقرآن

يفهمهولمحفِظهمنوأما.قلبظهرعنيحفظوهلموإنفيه،بماالعاملونبه

ال!.إقامهحروفةأقاموإن،أهلةمنفليس،بهيعملولم

)1(

(2(

)3(

".أنَّإلىوغيرهماآ!دلَّهُعَتطُرَعباسوابنمسعودابنفذهب":ن،مب

أبيابنو"مصنف(4)187"الرزاقعبد"مصنف:عباسابنعنرويلماانظر

شيبة"أبيابن"مصنفمسعود:ابنعنرويلماوانظر3(.7840)8817،"شيبة

قليل.بعدالمؤلفبعضهاوسيذكر3(،9،881،88257780،37820)8816،

لابن"النشر":وانظر.النسخمنأثبتماوالصواب،""القراءة:المطبوعةالنسخفي

.(1/902)لجزريا

وكذلك.البصريالحسنإلى233()ص"القراَنمشكل"تأويلفيقتيبةابنعزاه

السالكين"مدارج"فيوالمؤلف(2017/)5"الفتاوي"مجموعفيالإسلامشيخ

أهل"أخلاقفيالاَجريوأخرجه(.1/537)"السعادةدارو"مفتاح(1/154)

فينعيموابو(17)صه"العملالعلماقتضاء"فيوالخطيب(201)ص"القرآن

قوله.عياضبنالفضيلعنيزيدبنالصمدعبدعنطرقمن29()8/""الحلية

ايضًاوعزيهناكمامنسوبغير357()صوالدواء""الداءفيالمؤلفذكرهوقد

مسعود.ابنإلى
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يثمرالذيهووتدبُّرهالقرآنوفهم،الأعمالأفضلالإيمانولأنَّقالوا:

والفاجر،البَرّفيفعلهاتدبّر،ولافهمغيرمنالتلاوةمجرَّدوأما.الإيمان

القرآنيقرأالذيالمنافق))ومثل!ي!:النبيقالكما،والمنافقوالمؤمن

.(1مر(()وطعمهاطيِّبٌريحها:الريحانةكمثل

.الناسأفضلوهم،والإيمانالقرآنأهل:طبقاتأربعهذافيوالناس

إيمانًا،يُؤتَولمقرآنًاأونيمن:الثالثة.والإيمانَالقرآنَعَدِممَن:الثانية

)2(.القرآنيُؤتَولمإيمانًاأونيمن:الرابعة

،إيمانبلاقرآنًاأونيممنأفضلقرآنبلاإيمانًاأونيمنأنَّفكماقالوا:

وسرعتَهاقراءةٍكثرةَأونيممَّنأفضلالتلاوةفيوفهمًاتدبرًاأونيمنفكذلك

تدبُّر.بلا

منأطولتكونحتىالسورةيرتِّلكانفانه!يمّ،النبيهديوهذاقالوا:

.الصباححتىباَيةٍوقاممنها،أطول

ابنبحديثواحتجُّوا،أفضلالقراءةكثرة:الشافعيأصحاببوقال

حسنة،فلهاللّّه،كتابمنحرفًاقرأ))منلمجي!:اللّهرسولقال)3(:قالمسعود

حرفث،ولائم،حرفثألفٌولكن،حرفثالم:أقوللا.أمثالهابعشروالحسنة

موسىأبيعنأنسحديثمن)797(ومسلم5(05،274)95البخاريأخرجة(1)

.شعريالأ

."ناقرا":ن،مب،ق(2)

عليهاالمقابلةوبدأت)م(المصريةالكتبدارنسخةفيالطويلالخرمهناانتهىقد)3(

.احىمرة
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وصححه.(1)الترمذيرواه."حرفٌوميم

منكثيرعنآثارًاوذكروا)2(،ركعةفيقرأهعفانبنعثمانولأنقالوا:

)3(.القراءةكثرةفيالسلف

أجلُّوالتدبُّرالترتيلقراءةثوابإنَّ:يقالأنالمسألةفيوالصواب

بجوهرةتصدَّقكمن:فالاولعددًا.أكثرالقراءةكثرةوثوابقدرًا،وأرفع

1(

)2(

)3(

أدزي"لا:وقال2(1/61)الكبير""التاريخفيالبخاريوأخرجه2(،019)برقم(

هذاغيرمنالحديثهذا"ويروى:الترمذيوقال.كعببنمحمدأيلا؟"أمحفظه

ووقفهبعضهمرفعهمسعود،ابنعنالأحوصابورواهمسعود،ابنعنالوجه

سمعت،الوجههذامنغريبصحيححسنحديثهذامسعود.ابنعنبعضهم

!ؤ".النبيحياةفيولدالقرظيكعببنمحمدأنبلغني:يقولسعيدبنقتيبة

فيوالاَجري(64)ص("القران"فضائلفيالضريسابناخرجهالأحوصأبيوطريق

الألبانيأيضًاصححهوالحديث(.1/555)والحاكم(52)ص("القرآنأهل"أخلاق

ورجح(19)9""عللهفيطرقهسردفيالدارقطنيوأطال)3327(.""الصحيحةفي

و"سنن6(5،170)399"الرزاقعبد"مصنف:للموقوفوانظر.الموقوف

،03)552"شيبةأبيابنو"مصنفالتفسير(7-6،،)4منصور"بنسعيد

3365(.1،335،3358)"الدارميو"سنن03(554،03555

،42)3/والبيهقي372(0،3710)شيبةأبيوابن()4653الرزاقعبداخرجه

فيا!كلَتهُدلَّهعتمانمعلهقصةفيالتيميعثمانبنالرحمنعبدعنطرقمن25(

صحيح.وإسناده،الليلصلاة

باب351-3/،الركعةفيالسورقراءةباب-461)2/"الرزاقعبد"مصنفانظر:

شيبة"أبيابنو"مصنفالقراَن(يقرأكموفيتصليوأنتالسجدةسمعتإذا

رخصمن-5135/،فيهرخصمنالركعةفيالسوريقرنالرجلفي-452)3/

.الأبوابمنذلكوغير(ركعةفيوقراءتهليلةفيالقرآنيقرأأن



منكثيربعددتصدَّقكمن:والثانيجدًّا؛نفيسةقيمتُهعبدًاأعتقأو،عظيمة

.(1رخيصة)قيمتُهمالعبيدمنعددًاأعتقأو،الدراهم

النَّبيِّقراءةعنأنسًاسألت:قالقتادةعن)2("البخاري"صحيحوفي

مدًّا.يمُدّكان:قالعم!،

سريعرجلإني:عباسلابنقلت:قال،جَمْرةأبوحدثنا:شعبةوقال

أقرألأن:عباسابنفقال،مرتينأومرةًليلةفيالقرآنقرأتوربما،القراءة

فاعلًاكنتفان.تفعلالذيذلكمثلأفعلأنإليُّمنأعجَبُواحدةًسورةً

)5(.قلبكويعيهأذنُك)4(،تسمعقراءةً)3(فاقرأهبدَّ،لا

رتِّل:فقال،الصوتحسنوكان،ادلّهعبدعلىعلقمةقرأ:إبراهيموقال

)6(.القرآنزينُفانه-وأميأبيفداك-

نثرَتنثرواولاالشِّعر،هذَّالقرآنتهُذُّوالامسعود:بنادلّهعبدوقال

)1(

)2(

)3(

)6(

ثوابإن:فقال،احَمُهدكهءأئمتنابعضوأحسن"2(:1/90)الجزريلابنالنَّشْر""في

98(.)9/(الباريفتح"وانظر:بنصِّها.هناإلىالفقرةونقل."..الترتيلقراءة

.(405،4605)5برقم

فاقرأ".":ن،م،قعداما

المصادر.فيوكذا،""أذنيك:المطبوعةالنسخفي

بنمحمدعنبشاربنمحمدعن69()صمسائلة""فيالكرمانيحربأخرجه

-161)منصوربنسعيدوأخرجه.كالشمسالإسنادوهذا،بةشعبةعنجعفر

صحيحة.أخرىطرقمن(13)3/والبيهقيالتفسير(

فيوالبيهقي881()6شيبةأبيوابنالتفسير(-45)منصوربنسعيدأخرجه

ثابت.والأثر،طرقمن(1)739"و"الشدب5(24/)""السنن
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اَخرَأحدكمهمُّيكنولا،القلوببهوحرِّكوا،عجائبهعندوقِفواالدقل،

.(1)السورة

فأَصْغ!ءَامَنُوْاألّذَجمتَيأيَّهُا!و:بزاللّّهسمعتإذاأيضًا:الدّهعبدوقال

عنه)2(.تُصْرَفشرٌّأوبة،تؤمرخيرفانه،سمعَكلها

سورةأقرأوأنا،عليُّامرأةٌدخلتْ)3(:ليلىأبيبنالرحمنعبدوقال

فيهاإنِّيواللّّههود؟سورةتقرأهكذا،الرحمنعبديا:ليفقالتهود،

(.قراءتها)ْمنفرغتوماأشهرستةمنذ)4(

ويجهر،تارةً)7(الليلصلاةفي)6(بالقراَنيُسِرُّ!ي!هاللّّهرسولوكان

وأولَه-الأكثروهو-الليلآخرَويوتر،تارةًويخفِّفه،تارةًالقيامويطيل،تارةً

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ولكن،التمامبهذاالمختصر(-132)ص"الليل"قيامفيالمروزينصرابناخرجه

منقطعوهو3(8827820،)5شيبةأبيابنبعضهوأخرج.إسنادَهالمقريزيحذف

وانظرالتفسير(،-1)47منصوربنسعيدأخرجوبنحوهمسعود.وابنالشعبيبين

عليه.محققهتعليقللمزيد:

،()1886(""الشعبفيالبيهقيطريقهومنالتفسير(5-0)منصوربنسعيداخرجه

منصور".بنسعيد"سننمحققتعليقوانظر:،منقطعإسناده

"يامكان"الرحمنعبدأبا"ياوكذا"،ليلىأبيابنولدمنرجل"عن:""الشعبفي

هوإذالرحمنعبدبنمحمدالرجلأنمحققهواستظهر.يأنيفيما"الرحمنعبد

الرحمن.عبدابايكنىالذي

"مذ"(.:ص،ج

ومبهم.مجهولإسنادهوفي(،)1887""الشعبفيالبيهقيأخرجة

.""بالقراءة:مب

"وشر".:نمب،وفي"ويسرد"،:زيادةم،قفيبعده
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تارةً.ووسطَه،تارةً

وجهةأيقِبَلَالسفرفيراحلتهعلىوالنهاربالليلالتطوُّعيصلِّيوكان

منأخفضَسجودهويجعلإيماءً،عليهاويسجدفيركع.بهتوجَّهت

1(.)ركوعه

اللّهرسولكان:قالمالكبنأنسعنداود)2(وأبوأحمدروىوقد

شم،طصلاةفكبَّر،القبلةاستقبلتطوُّعًاراحلتهعلىيصلِّيأنأرادإذا!ي!

به.توجَّهتحيثصلىثم،راحلتهعنخلَّى

على؟عليهقدزإذاذلكيفعلأنيلزمههلأحمد:عنالروايةفاختلفت

فييكونأنمثلكلِّهاصلاتهفيالقبلةإلىالاستدارةأمكنهفان.روايتين

حيثإلىيصلِّيأنلهيجوزأو،يلزمهفهلونحوها،عمَّارَّية)3(أومَحْمِلٍ

مَحْمِلفيصلَّىمَنأحمد:عنالحكمبنمحمدفروى؟الراحلةبهتوجَّهت

الراحلةوصاحبُيدور،أنيمكنةلأنة،القبلةيستقبلأنإلايجزئهلافإنة

المَحْمِلفيالاستدارة:قالأنهطالبأبوعنةوروى.يمكنهلاوالدابة

وابن35(1)وصححهوالترمذي(21)27داودوأبو(5141)6أحمدأخرجه(1)

(004)البخاريعندوأصلهجابر.حديثمن2()523حبانوابن(0271)خزيمة

السجود.كيفيةبياندون(ه04)ومسلم

حميدبنوعبد)2228(الطيالسيوأخرجه(،221)5داودوأبو(0131)9أحمد2()

(0011)البخاريأخرجوبنحوه.حسنوإسناده(،1)476والدارقطني(2311)

القبلة.استقبالذكردون7(20)ومسلم

منالبعيرعلىيُجعلمظلَّلكبيرمحمل183(:1/)المستعذب"النظم"فيكماهي)3(

كليهما.الجانبين
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)2(.وجههكانحيثيصلِّيشديد)1(،

اللّه)3(عبدابنةعنهفروىالمَحْمِل،فيالسجودفيعنةالروايةواختلفت

عنهوروىسَجَد.المحمِلفييسجدأنفقدَرمحملًاكانوإن:قالأنه

عنهوروى.يمكنهلأنهيسجد،إليُّأنأحبُّمحملفيصلَّىإذا:الميموني

محمد:بنجعفرعنةوروى.أمكنةإذاالمًحْملفييسجدزياد:بنالفضل

البعير،على(اشتدَّ)هربماالمَحْملفيكانإذاالمِرْفَقة)4(علىالسجود

أبوعنةروىوكذا.الركوعمنأخفضَالسجودويجعليومئولكن

)7(.أعلمواللّّهداود)6(.

)1(

(2(

(3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فصل

الضحىصلاةفيع!ي!هديهفي

اللّّهرسولرأيتُما:قالتعائشةعن")8)"صحيحةفيالبخاريروى

"الاستدارة"فإن،صوابالأصولمنوالمثبت،"شديدة":المطبوعةالنسخفي

ويؤنث.يذكرمصدر

(4941)4/الفوائد""بدائعفيطالبوأبيالحكمبنمحمدروايتيالمؤلفنقل

حفص.أبيعن

96(.)ص""مسائلهفي

المخدَّة.:المرفقة

تصحيف.،أسند""وربما:المطبوعةالنسخفي

الفوائد""بدائعفيالمؤلفنقلهاأيضًاالرواياتوهذه(.011)ص"مسائلة"في

(4/4941).

.المطبوعمنساقط"أعلم"واددّه

7(.1)8مسلموأخرجة(،11)28برقم
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خشمنأيضًا)2(وروى.1("لأستَحِبّها)وإنيالضُّحى،سُبْحةيصلِّي!يبص

فعمر؟:قلتلا،:قال؟الضحىأتصلِّيعمر:لابنقلت:العِجْليمورِّق

إخاله.لا:قال!يوّ؟فالنبي:قلتلا،:قالبكر؟فابو:قلتلا،:قال

!صالنَّبيَّرأىأنهأحدحدثناما:قالليلىأليالنعنأيضًا)3(ذ! هـ.و
فتحيومبيتهادخل!يوّالنبيإنَّ:قالتفانها،هانئأمغيرالضحىيصلِّي

يتمّأنهغيرمنهاأخفَّقطّصلاةًأرفلم؛ركعاتثمانوصلَّى،فاغتسل،مكة

والسجود.الركوع

هل:عائشةسألت:بدسبقبنالدّهعبدعن")4(مسلم"صحيحوفي

قلت:.مغيبهمنيجيءأنإلالا،:فقالت؟الضحىيصلِّي!ي!اللّّهرسولكان

المفصَّل.من:قالتالسور؟بينيقرُن!يووّاللّّهرسولكانهل

يصلِّي!ي!اللّهرسولكان:قالتعائشةعن(")ْمسلم"صحيحوفي

اللّّه.شاءماويزيدأربعًا،الضُّحى

.ركعاتثمانالفتحيومصلَّىأنههانئأمِّعن)6(""الصحيحينوفي

الحديثفيوالأصيليالكُشميهنيروايةغيرهمامنأثبتهوما،لاسبِّحها"":،عك(1)

.3(231/)"الساريإرشاد":انظر0(11)28

.(5711)برقم2()

)336(.مسلموأخرجة(،011)3برقم)3(

أحمدعندالتمامبهذاوهو،الركعةفيالسورقرانعنسؤالهدون)717(برقم4()

2(.)527حبانابنصححت،صحيحوإسناده(،2921)داودوأبي2(5385)

.(541)8/لتمهيد"ا":وانظر.7(91/79)برقم(5)

.336()ومسلم3(5)7ريالبخا(6)

904



ضحًى.وذلك:قالت

أبيابنثناالصغاني)2(،ثنا،الأصمُّثنا(:1)""المستدركفيالحاكموقال

الأشج،بنبكير)4(عن،الحارثبنعمروثنا)3(مضر،بنبكرثنا،مريم

صلّىسفرٍفي!ي!هاللّّهرسولرأيت:قالأنسعناللّّه،عبدبنالضحاكعن

زغبةصلاةَصلّيتُ"[نِّي:قالانصرففلما،ركعاتثمانالضحىسبحةَ

يقتللاأنسألتُه.واحدةًومنعني،اثنتينفأعطانيثلالًا،ربِّيفسألتُ،ورهبة

لاأنوسالته.ففعلعدوًّا،عليهميُظهِرلاأنوسألتُه.ففعلبالسِّنين،أمتي

اللّّهعبدبنالضحاك:قلت.صحيح:الحاكمقالعليَّ".فأبىشِيَعًا،يُلبِسَهم

؟)5(.له!طوماهو؟مَنيُنظَرهذا،

)1(

)2(

(3(

)4(

)5(

خزيمةوابن()948""الكبرىفيوالنسائي(421)86أحمدوأخرجه3(،1/41)

تعليقوالشواهد:للطرقوانظر.بهالحارثبنعمروعنطرقمنكلهم()1228

"المسند".محققي

نصحيف.("،"الصنعاني:مبم،،قعداما

الاَتية.الاسانيدمنوغيرهالسندهذايا"ثنا("موضعفيأنبأنا"":،عكفي

فتناقلته،الهنديةللطبعةخلافًاالميمنيةالطبعةفيوقعوكذا"بكر"،:نمب،م،،ق

.الأخرىالطبعات

الأشج.بنبكيرعنهروىانس،"عن334(:)4/الكبير("التاريخ"فيالبخاريقال

ابنُاللهعبدبنالضحاكبنمغيرةبنعيسيلأنَّ،أعرفهفلاخالدابنيكنلمإن

فيالدارقطنيوقال388(،)4/""الثقاتفيحبانابنوذكره(".حزامبنخالد

"تهذيبفيالمزييذكرهولم."بهيحتجثقة"مدني)235(:"البرقاني"سؤالات

فيس":وقال2(1/42)"الأشراف"تحفةفيذكرهوقد.شرطهعلىانةمع"الكمال

الأحمرابنروايةفيبهذامالكبنأنسعن(الحديثهذا)أيحدثه...الصلاة

عساكر(".)ابنالقاسمأبويذكرهولم((،)948"]"الكبرى



أخبرنا،الفقيةبكرأبوثنا)1(:"الضحى"فضلكتابفيالحاكموقال

ساَ)2( اللّّه،عبدبنخالدثناالدّولابي،الصّباح)3(بنمحمد8.،موسىبنبسر

رسولصلّى:عائشةعنزاذان،عن،يسافبنهلالعن،الحصينعن)4(

إنكعليَّ،وتُبْوارحمنيلياغفر"اللهم:قالثم،الضحىصلاة!صاللّّه

مرة)6(.مائةقالهاحتى("الغفور)هالتوابأنت

وكذلك(،1/191)"المسموعة"الفرائدفيالعلائيكيكلديبنالدينصلاحذكره(1)

62(.)ص("المفهرس"المعجمفيحجرابنالحافظ

خطأ.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا،"يحى":نمب،،مق،)2(

غلط.وهو،الأخرىالنشراتفيومنهاالميمنيةالطبعةفيوكذا("،صالح":مب)3(

منوالتصحيح.تصحيفوهو،المطبوعةالنسخفيوكذا،"بن":النسخجميعفي4()

المصادر.

.أخرىروايةوهي"،الرحيم"التواب:ج5()

859()5""الكبرىفيوالنسائي6(1)9المفرد""الأدبفيالبخاريأيضًاأخرجه)6(

الدولابيصباحبنمحمدعنطرقمن(151)2/الكبير""الدعواتفيوالبيهقي

عنهلالعنحصينعن859(4-1859)أخرطرقمنالنسائيأيضًاوأخرجه.به

علىورجحه"سًميِمّ(،النبيأصحابمن:طريق)وفيالأنصارمنرجلعنزاذان

بنحصينأنوذكر،عائشةمسندمنالحديثجعلالذيالدّهعبدبنخالدحديث

رجحوبنحوه8(.7،)3/الكبير("التاريخ"وانظر:،اختلطقدكانالرحمنعبد

دبرهوبلاصلًا،الضحىصلاةذكرعندهوليس367(0)""العللفيالدارقطني

و"مصنفه")439("مسنده"فيشيبةأبيابنعندمطلقًاوردوكذامطلقًا.الصلاة

صحيح"فيالألبانيصححهوالحديث231(.05)وأحمد36222(،)87692

المفرد".الأدب
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بن)2(الحسينثنا،عاصمبنأُسَيد)1(ثنا،الأصمالعباسأبوثنا

صلّىءلمج!اللّّهرسولأنّمجاهدعنذر،بنعمر)3(عن،سفيانعنحفص،

وثمانيًا)4(.وستًّاوأربعًاركعتينالضُّحى

بنعثمانثنا،هاشمبنيمولىسعيدأبوثنا(:أحمد)ْالإماموقال

رأيت:قالتدرّة)6(أمعنسعد،بنتعائشةحدثتناالعُمَري،الملكعبد

أربعإلايصلِّيع!اللّّهرسولرأيتما:وتقول،الضُّحىتصلِّيعائشة

.ركعات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تصحيف.،المطبوعةالنسخفيوكذا"أسد":مب

تحريف.،""الحصين:المطبوعةالنسخفي

يظهر.فيماطمسثمكفيكانوكذا."عمرو":مق،

دينار-بنعمروإلىذربنعمرفيهتحرفوقد-()4852الرزاقعبدأيضًاأخرجه

صحيح.مرسلوهو.بهذربنعمرطريقمن(0913)راهويهبنوإسحاق

(42)69"الأوسط"المعجمفيالطبرانيمنكلّطريقةمنوأخرجه2(،474)5برقم

عنالحديثهذايُروىلا":الطبرانيوقال277(.)9/الأولياء""حليةفينعيموأني

إسناده.وفي"عليهورضوانهاددّهرحمةحنبلبنأحمدبهتفرَّدالإسناد،بهذاإلاذرَّةأم

محمدبنعثمان:اسمهفيوالصواب-العمريالملكعبدبنعثمانبينانقطاع

منكروالحديث2(.05)6/الكبير"التاريخ"انظر:سعد،بنتعائشةوبين-العمري

يصلي"!يمالدّهرسولكانكم:عائشةعنمعاذةروتهصحيحآخرحديثلمخالفة

أحمدأخرجه.("وجلعزاددّهشاءماويزيد،ركعات"أربع:قالت؟الضحى

.()9138وإسحاق2(4)8!6

بالذالوالصواببضمِّها،عداجفيماومضبوطًا،المهملةبالدالالنسخجميعفيكذا

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةمولاةوهي("،ذَرَّة"أمُّ:المعجمة
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ثنا،المروزيمحمدبنبكر)2(أحمدأبوأخبرناأيضًا:()1الحاكموقال

عن،الرحمنعبدبنحصينعن،عوانةأبوثناالوليد)3(،أبوثنا،قلابةأبو

أنهأبيهعن،مطعمبنجبيرابنعنعمير)4(،بنعُمَارةعنمرة،بنعمرو

الضُّحى.صلاةيصلِّي!صاللّّهرسولرأى

بنمحمدثنانُجَيد)6(،بنإسماعيلثناأيضًا:)5(الحاكموقال

فيالمروزينصروابن2(214)شيبةأبيابنأيضًاوأخرجهالمذكور.الكتابفي(1)

بنعمروعنحصينطريقمنكلهم(135)2/والطبراني(411)ص"الليل"قيام

هذافيوقعفما.بهأبيهعنمطعمبنجبيربننافععنعاصمبنعمارعنمرة

الكبير"التاريخ"فيالبخاريقولويؤّيدهخطأ،عمير"بنعمارة"الإسناد:

حدثناالوليد:أبووقال":الحديثطريقفيالاختلافبعضذكرأنبعد(488)6/

أبيهعننافعًا،سمع،العنزيعاصمبنعمارسمععمرو،عن،حصينعن،عوانةأبو

"العلل"الدارقظنيُّفيطرقهذكرفيالنفسَأطالوقد.يصح"لاوهذا..اللَّهُ!كلَتهُ.رَ

بننافععن،العنزيعاصمعن:قالمنقولذلكمن"والصواب:وقال332(1)

داودوأبو(46781)أحمدالطريقبهذاأخرجه:قلت.!ك!ممّ((النبيعن،أبيهعنجبير،

فالحديثهذاومع.مجهولهذاالعنزيوعاصم8(،)70ماجهوابن764()

الأفكار""نتائحفيالحافظوحسنه534(،)3/المنير""البدرفيالملقنابنصححه

2(.69)9/"الأمداود-أبيضعيف"فيالألبانيضعفهولكن(،1/214)

أحمد".بكرأبو":نسخةفيأنعحاشيةفي2()

تصحيف.الوليد"،ابن":مبم،ق،عداما)3(

الحديث.تخريحوانظر.النسخجميعفيكذا(4)

"الأوسط"فيوالطبراني2(1/21)الكبير""التاريخفيالبخاريأيضًاأخرجه5()

المداروعليه،بهقيسبنمحمدعنطرقمن2(047)"الشاميينمسندو")2724(

.مجهولوهو

خطأ.،"محمد":المطبوعةالنسخفي)6(
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عناللّه،عبدبنخالدثنا،الواسطيبقيةبنوهبثنا،كاملبنعدي

سِتَّالضُّحىصلّى!ي!النَّبيُّأنَّاللّّهعبدبنجابرعنقيس،بنمحمد

.ركعات

ثنا)2(،البخاريبِشْربنإسحاقطريقمن)1(الحاكمروىثم

عن،حيانبنمقاتلعنصبح،بنعمرعنغنجار)3(،موسىبنعيسى

اللّّهرسول"كانقالتا:سلمةوأمعائشةعن،مسروقعنصُبَيح،بنمسلم

طويلًا.حديثًاوذكر."ركعةًعشرةثنتيالضحىصلاةيصلِّي!ص

قِلابةأبوثنا،الصيرفيمحمدبنبكر)5(أحمدأبوثنا)4(:الحاكمقال

عنضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبيعن،شعبةثناالوليد،أبوثنا،الرقاشي

الضُّحى.يصلِّيكانالنَّبيُّص!أنَّعلي

عن،الرحمنعبدبنحصينعن،عوانةأبوثناالوليد،أبيإلىوبه

أبيهعن،مطعمبنجبيرابنعن،العبديعُميربنعُمَارةعن،مُرَّةبنعمرو

.(43ه)صالمؤلفكلامفيسيأتيكماموضوعوالحديث.غيرهأخرجهمنأجدلم(1)

".المحاملي"بشير:المطبوعةالنسخوفي("."المحاربي:مب،م،قفيرسمهيشبه)2(

تحريف.وهوبعدها،وماالميمنيةالطبعةفيوكذاجابر"،"عن:مب)3(

334()""المجتبىفيوالنسائي682()وأحمد(21)9الطيالسيوأخرجه(4)

خزيمة:ابنوقال.بهشعبةعنطرقمن()1232خزيمةوابن471()"و"الكبرى

رسولصلاةعنعليًّاسألنا:ضمرةبنعاصمحديثمنمختصرعنديالخبر"هذا

هاهنامنكهيئتهاهاهنامنالشمسكانتإذاالخبر:فيقال،قبلأمليتهقدع!م،الدّه

الحديثذاكمنجزءتقدموقدالضحئ".صلاةفهذه،ركعتينصلىالعصرعند

935(.)صتخريجهمعالطويل

وغيرها.الفقيلطبعةخلافًاالرسالةطبعةمنساقط"بكر")5(
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.(1الضُّحى)يصلِّيع!ي!اللّهرسولرأىأنه

،الغفاريذرٍّوأبي،الخدريسعيدأبيعنالبابوفي:الحاكمقال

بناللّهوعبدالدرداء،وأبي،الأسلميوبريدة،هريرةوأبي،أرقمبنوزيد

السُّلَمي،عبد)2(بنوعُتبة،مالكبنوأنس،مالكبنوعِتْبان،أوفىأبي

بنتعائشةالنساء:ومن؛الباهليأمامةوأبي)3(،الغطفانيهمَّاربنونُعَيم

يصلِّيها)4(.كان!موّالنَّبيُّأنَّشهدواكلُّهم=سلمةوأم،هانئوأمبكر،أبي

كان!ي!النبيأنوجابروعائشةوأنسعليحديثمن()ْالطبريوذكر

.ركعاتستَّالضُّحىيصلِّي

:طرقعلىالأحاديثهذهفيالناسفاختلف

علمزيادةتتضمَّنمثبِتةبأنهاالتركعلىالفعلزوايةَرجَّحمنفمنهم

أحاديث.ثلاثةقبلعليهالكلامتقدم(1)

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذاادلّّه("،"عبد:مب)2(

"."الطفاويإلى:،عكفيتحرَّف)3(

فيالواردةالأحاديثالحاكمجمع"وقد5(:5)3/"الباري"فتحفيالحافظقال(4)

رواةعددوبلغمستندًا،الأقوالهذهلغالبوذكرمفرد،جزءفيالضحىصلاة

للوائلي"الألباب"نزهةوانظر:".الصحابةمننفسًاالعشريننحوإثباتهافيالحديث

هؤلاء.بعضلأحاديث559(-369)2/

فيوأشير،""الطبراني-:جميعًاالأخرىالطبعاتفيومنها-الهنديةالطبعةفي)5(

"شرحفيبطالابنذكروقد.الصوابوهو.""الطبري:نسخةفيأنإلىحاشيتها

ولكن،وعائشةوجابرأنسأحاديثالطبريعننقلًا(661)3/("البخاريصحيح

كتابعنصادروالمؤلف.ركعاتستصلى!شًيطالرسولأنعليحديثيذكرلم

منه.بالنقلوسيصرِّج،بطالابن
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منكثيرعلىهذامثلِعلمُيذهبأنيجوزوقدقالوا:)1(.النافيعلىخفيت

هانئوأمُّوجابروأنسعائشةأخبرتوقدقالوا:.الأقلعندويوجدالناس

الصحيحةالأحاديثهذاويؤيِّد:قالواصلَّاها.أنهطالبأبيبنوعلي

عليه.والثناءفاعلهاومدحِعليها،والمحافظةِبها،للوصيةِ)2(المتضمِّنة

بصيام!يوِوّخليليأوصاني:قالهريرةأبيعن)3(""الصحيحينففي

وفي(.أرقُدَ)4أنقبلأُربترَوأن،الضحىوركعتيشهر،كلِّمنأيامثلاثة

الدرداء.أبيعننحوه)5("مسلم"صحيح

سُلامىكلِّعلى"يُصْبح:قاليرفعهذرأبيعن)6("مسلم"صحيحوفي

تهليلةوكلُّ،صدقةتحميدةوكلُّ،صدقةتسبيحةفكلُّ.صدقةأحدكممن

صدفة.المنكرعنونهيئ،صدقةبالمعروفوأمرٌ.صدقةتكبيرةوكلُّ،صدقة

".الضُّحىمنيركعهماركعتانذلكمنويجزبد

ادلّه)8(رسولأنَّالجُهَنيأنسبنمعاذعن)7(أحمد"الإمام"مسندوفي

تصحيف.(،الباقي":م(1)

فيتحرَّف""المتضمنةلفظولعل.الأمرَ"المتضمنةالمرضيةالصحيحة":،عك)2(

.السياقلإصلاجأخرىنسخةمنزيدثم"المرضية"إلىنسخة

.7(12)ومسلم(11)78البخاري)3(

."أنام":ج،صعداما(4)

.72(2)برقم(5)

7(.02)برقم()6

والبيهقي(0/2691)والطبراني(21)87داودأبووأخرجة(،51)623برقم)7(

ضعيف.كلاهمامعاذ،بنوسهلفائِدبنزبَّانإسنادهوفي(،94)3/

".النبي"أن:،عك)8(
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ركعتييسبِّححتىالصبحصلاةمنينصرفحينمُصلأهفيقعد"مَن:قال!!ي!

البحر".زبدمثلكانت2(وإن)،خطاياهله(1غُفِر)خيرًا=لاإيقوللاالضحى

اللّهرسولقال:قالهريرةأبيعن)3("ماجهابنو"سنن""الترمذيوفي

البحر".زَبَدمثلكانتو[نذنوبُهلهغُفِرالضحىشُفْعَةعلىحَافَظ))مَن:!!ي!

اللّّهرسولسمعت:قالهمَّازبننعيمعن(")4(و"السنن"المسند"وفي

أولفيركعاتأربعمن)5(تُعْجِزْنيلاآدم،ابنَ:وجلعزاللّّه"قال:يقول!!يوّ

.ذَرٍّوأبيالدَّرداءأبيحديثمن)6(الترمذيورواه."اَخرَهأَكفِكالنهاز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ادلّه"."غفر:مبح،

"ولو".:ك،ع

بنهـاسحاق)7868(شيبةأبيابنوأخرجة(،)1382ماجهوابن()476الترمذي

الحديثومدار(.0241)حميدبنوعبد719()6وأحمد(32624،)9راهويه

أبيمنيسمعلماددّهعبدبنشدَّادوكذلك،ضعيفوهوقَهْمبنالنَّهَّاسعلى

.موضوعأنةمفصلًاالمؤلفكلامفيوسيأتي.هريرة

،64)6""الكبرىفيوالنسائي(1)928داودوأبو2(4752-6422)9أحمد

والحديثكثيرًا،اختلاقًاإسنادهفياختلفوقدهمَّار.بننُعَيمعنطرقمن467(

وانظر2(.261/)و"الإرواء"33()5/"الأمداود-أبي"صحيحفيالألبانيصححة

49(.،39)8/الكبير"و"التاريخ"المسند":للاختلاف

من".تعجزن"لا:مب

ذر،وأبيالدرداءأبيعننفيربنجبيرعنمعدانبنخالدطريقمن()475برقم

"تحفةفيوقعولكن(،137)5/(""الحليةفينعيمأبووأخرجة؛غريبحسن:وقال

أبيعنوأخرجه.الشكعلىذر"أبيأوالدرداءأبي"عن2(:91)8/"الأشراف

طريقمن(469)"الشاميين"مسندفيوالطبراني2748(0)أحمدشكدونالدرداء

الألباني-صححهذلكومع.يدركةلموهوالدرداء،أبيعنعبيدبنشريح
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"منمرفوعًا:أنس)2(عن(1")ماجهابن"سننو"الترمذي"جامعوفي

".ذهبمنالجنَّةفيقصرًالهاللّهبنىركعةًعشرةثنتيالضُّحىصلّى

منيصلُّونقومًارأىأنهأرقمبنزيدعن(")3(مسلم"صحيحوفي

الساعةهذهغيرفيالصلاةأنَّعلموالقدأمَا،:فقالقُباء،مسجدفيالضّحى

وقوله:."الفِصَالُتَرْمَضُحينالأوَّابين"صلاة:قال!صاللّّهرسولإنَّ.أفضَلُ

الرَّمضاء.حَرَّالفِصالُفتجدالنهار،حَرُّيشتدُّ:أي("الفصال"ترمض

مالكبنعِتبانبيتفيالضُّحىصلّى!سًي!النَّبيَّأنَّ)4(""الصحيحوفي

ركعتين.

عن،الواسطياللّّهعبدبنخالدحديثمن")5(الحاكم"مستدركوفي

1(

2(

3(

السابق.هماربننعيمحديثلهويشهد2(.91)2/"الإرواء"فيبمجموعهما

التلخيص"فيوالحافظالترمذيوضعَّفه(،0138)ماجهوابن()473الترمذي

سيأني.كماالمؤلفوكذلك884(،2/)الحبير"

ع.حاشيةفيومستدرك،مب،كمنساقط"أنس"عن

7(.4)8برقم

.صفحاتبعدلفظهالمؤلفوسيسوق)33(ومسلم(ومواضع424)البخاري

الشيخهذايُتابَع"لم:بقولهوأعلَّه(4221)خزيمةابنوأخرجه31(،1/4)

عمرو،بنمحمدعنالدراوردي،رواهالخبر.هذاإيصالعلىاددّهعبدبنإسماعيل

سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدعن،سلمةبنحمادورواهمرسلًا؛سلمةأبيعن

علىيرِدولا366(./1)الكبير""التاريخفيالمرسلَالبخاريرجحوكذلك،"قوله

حمرانبنعمرُوفيهتابعوقد(،1)27"الأوسط"فيالطبرانيأخرجهماالتعليلهذا

الدارقطنيضعفوقدالرازيسعيدبنعليفيهالطبرانيشيخلأنهذا،إسماعيلَ

وانظر:عليها،يُتابَعلمبأحاديثحدَّثأنهوذكر384()("السهمي"سؤالاتفيامرَه

.(131)3/"الميزان"
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"لا:قالوو!اللّهرسولأنَّهريرةأبيعن،سلَمةأبيعنعمرو،بنمحمد

بمثلةاحتجَّقدإسنادهذا:وقال"،اوَّابإلاالضُّحىصلاةعلىيحافظ

عنعمروبنمحمدعن)2(شيوخهعنحدثفإنهالحجَّاج)1(،بنمسلم

يتغنَّىلنبيٍّاَدنه)3(لشيءٍاللّهُأذِن))ما:ء!ي!النبيعنهريرةأبيعنسلَمةأبي

سلَمةبنحمادأرسلةقد)4(:يقولقائلًاولعلَّ:قال."بالقرآن

بنخالد:لةفيقالعمرو،بنمحمدعنالدَّراورديمحمدبنالعزيزوعبد

مقبولة.الثقةمنوالزيادة،ثقةاللّهعبد

المغيرةبنمحمدثنايزيد،بنعبدانثنا)5(:الحاكمروىثم

)7(،اليماميداودبنسليمانثناالعُرَني)6(،الحكمبنالقاسمثناالسُّكَّري،

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

وابنسعيدبنوقتيبةأيوببنيحيىشيوخهعن234()397/عقب""صحيحهفي

إلىوالإسناد.به..عمرو.بنمحمدعنجعفرابنوهوإسماعيلحدثناحجر:

فيه.مافيهفانهالحاكملإسنادخلافًا،ثقاتأئمةعمروبنمحمد

"."شيخه:ص

مسلم.لفظوهو.بعدهاوماالميمنيةالطبعةفيوكذا،أذن"ما":مب

"التاريخفيالبخاريأعلّهوقد.الحديثتعليلفيخزيمةابنقالهماإلىالحاكميشير

سلمةأبيعلىموقوفبأنه366(/1)زرارةبناددّهعبدبنإسماعيلترجمةفيالكبير"

اددّهعبدبنإسماعيلوهواددّهعبدبنخالدعنروىممنفيهفالعلةكلوعلى.قولهمن

".مقبولةالثقةمنوالزيادة":الحاكملقولمعنًىيبقىفلالين،وفيه

به.اليماميداودبنسليمانطريقمن5(060)""الأوسطفيالطبرانيأيضًاوأخرجه

وانظر:.المؤلفكلامفيبيانهسيأنيكما،الحديثمنكرمتروكوهو،علتهوهو

.(29،35605)للألباني"الضعيفة"

تصحيف.،بالدال""العدني:النسخسائروفي.مضبوطًامبفيهكذا

تصحيف."،اليماني":مب،،جصعداما
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رسولقال:قالهريرةأبيعن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىحدثني

نادىالقيامةيومكانفاذاالضُّحى،باب:لهيقالبابًاللجنَّة))انَّ:ع!يهاللّه

فادخلوه،بابكمهذا،الضحىصلاةعلىيداومونكانواالذينأين:منادٍ

".اللّهبرحمة

ثناالعلاء،بنمحمدكريبأبوثنا)1(:""الجامعفيالترمذيوقال

عن،فلانبنموسىحدَّثني:قال،إسحاقبنمحمدعنبكير،بنيونس

!ييه:اللّّهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،مالكبنأنسبنثمامةعمه

.ذهب)2("منالجنةفيقصرًالهاللّّهبنىركعةًعشرةثنتيالضُّحئصلَّى"من

)4(يرىأحمدوكأنَّ.الوجههذامنإلانعرفهلاغريب"حديثقال)3(:

هوهذافلانابنموسى:قلت(.(")ْهانئأمحديثالبابهذافيشيءأصحَّ

)6(.مالكبنأنسبنالمثنىبناللّهعبدبنموسى

"التلخيصفيضعفهالحافظأنسبقوقد(،0138)ماجهابنوأخرجه(،)473برقم(1)

884(.2/)الحبير"

".الجنةفيذهب"من:نمب،م،ق،)2(

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذا"،الترمذي":زيادةبعدهمبفي)3(

"."رأى:الجامعمطبوعةفي(4)

.(474)الحديثعقبجاء"هانئ...وكأنَّ":الترمذيقول)5(

وأظنه"حجر:ابنقال.كريبأبيعنالنسفيمعقلبنإبراهيمروايةفيسميهكذا)6(

وتابعه.أنسبنحمزةبنموسىبكير:بنيونسعننميرابنوسمَّاه.وهمًا"

انظر:.إسحاقابنعنالأنصاريالفضلبنسلمةعنالرازيحميدبنمحمد

937(./01)"التهذيبتهذيب"
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:قالسعيد)3(أنيعنالعوفي)2)عطيةحديثمنأيضًا)1(""جامعهوفي

حتىويدَعُهايدَعُها،لا:نقولحتىالضحىيصلِّي!لمجيوّاللّّهرسول"كان

غريب.حسنحديثهذا:قال.يصلِّيها"لا:نقول

بنإسماعيلثنا،اليمانأبوثنا)4(:""مسندهفيأحمدالإماموقال

النبيعنأمامةأبيعن،القاسمعن،الذِّمَاريالحارثبنيحيىعن،عياش

الحاجِّكأجرلهكانمتطهِّروهومكتوبةصلاةإلىمشى"مَن:قاللمجيوّ

علىوصلاةٌالمعتمِر،كأجرلهكانالضُّحىسُبحةإلىمشىومَن،المُحْرِم

إلىوالرَّواحُالغدوُّ:أمامةأبوقال."علّيّينفيكتابٌبينهمالغوَلاصلاةإثر

ثنا(:)هالحاكموقال.وجلعزاللّّهسبيلفيالجهادمنالمساجدهذه

)988(حميدبنوعبد(55111،21131)أحمدوأخرجه(،)477برقم(1)

مدلس.ضعيفالعوفيوعطية(،0271)يعلىوأبو2(29)""الشمائلفيوالترمذي

خطا.،"عطية"أبي:ك)2(

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذا"الخدري":زيادةمبفي)3(

773(4)والطبراني(5،2881)58داودأبوومطولًامختصرًاوأخرجه2(،4023)(4)

ابنهووالقاسم.بهالذّمَاريالحارثبنيحيىعنطرقمن63(؛)3/والبيهقي

متابعاتجملهولبعضكثيرًا،يغربصدوق،الرحمنعبدأبوالشاميالرحمنعبد

المسند"."محققيتعليقينظر:،مقالمنتخلولا

،481)8/والطبراني)391)7/(""المجالسةفيالدينوريبكرأبوأيضًاوأخرجه)5(

طرقمن(46)ص"الأعمالفضائلفيالترغيب"فيشاهينوابن(17/912و541

منيبذكرعندهموليسجدًّا،ضعيفوهوالمداروعليهبه،حكيمبنالأحوصعن

بنمنيبعن"المدينيموسيأبيعننقلًا34(01/2)"الإصابة"وفيالإسناد.في

الإسناد.فيوتداخلسقطعننشأولعله"السلميعبد
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بنمحاضرالمورِّعأبوثناالصغاني)1(،إسحاقبنمحمدثنا،العباسأبو

الالهاني،عامر)3(بناللّّهعبدحدثني،حكيمبن)2(الأحوصأبوثناالمورِّع،

ع!اللّهرسولعن(أمامة)ْأبيوعنالسُّلَميعبد)4(بنعُتبةعن،منيبعن

فيهيُسبِّححتىفيهثبَتثم،جماعةمسجدفيالصبحصلَّى"من:يقولكانأنه

معتمرٍأوحاجٍّكأجرلهكان=الضحىسبحةصلَّى)7(ثمالضُّحئ،سُبْحة)6(

".وعمرتُهحجّهلهتامٍّ

صخر،بنحُميدعن،إسماعيلبنحاتمحدثني)8(:شيبةأبيابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تصحيف."،"الصنعاني:النسخفي

مقحم."أبو"لفظأنوالظاهر،النسخفيكذا

نأعلىوغيره(04)2/"النقات"فيالعجليونبَّهالمصادر،بعضفيوقعكذا

غابر.:صوابه

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذااددّه"،عبدبنعيينةبن"منيب:مب

بهحكيمبنالأحوصعنالإسنادهذا342(/01)""الإصابةفيالحافظأوردوقد

من:رفعهأمامةأبيعن-،الصحابةمنوكان-السلميعبدبن"منيب:فيهوذكر

"."منيبزيادةالمصادرفيتقعولم.الحديثهذاذكرثم."..صلّى

المطبوعة.النسخمنساقط"سبحةفيه"يسبِّح

.نمب،،ممنساقطبعده(""سبحةولفظ"."يصلي:ن،مبم،،ق

وأخرجه.2()535حبانابنعنهثم6(،473،آ5)95يعلىأبوطريقهمنأخرجه

صخربنحميدترجمةفي""الكاملفيعديابنُشيبةأبيبنعثمانطريقمن

ومدار.بهإسماعيلبنحاتمعن(48)ص""الترغيبفيشاهينوابن(204)3/

ابنقالوغيرهما.والنسائيمعينابنضعفه،لينوفيهصخربنحميدعلىالحديث

إسماعيلبن"ولحاتمهذا:حديثناومنهحديثهبعضذكربعدترجمتهاَخرفيعدي

-المقبريعنالأحاديثهذهبعضوفي،ذكرتهماغيراحاديثصخربنحميدعن
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الغنيمة،فأعظمواجيشًا!ي!النَّبئيُبعث:قالهريرةأبيعن(،1المقبُري)عن

ولاكرَّةًأسرعَقظُّبعثًارأيناما،ادلّهرسوليا:رجلفقال،الكرَّةوأسرعوا

غنيمةً؟واعظمَكغبأسرعَاُخبِركم"ألا:فقال.البعثهذامنغنيمةًأعظمَ

صلاةفيهفصلَّىالمسجد،إلىعمَدثم،وضوءهفأحسنبيته،فيتوضَّأرحل

".الغنيمةوأعظمَ،الكرَّةأسرعَفقد-الضحىبصلاةأعقبثم،الغداة

صحبتُ:الحاكمقال.أمثلهاهذهلكنهذهسوىأحاديثالبابوفي

العددهذايختارونفوجدتهم،الأثباتالحفاظالحديثأئمةمنجماعةً

الصحيحةالأخبارلتواترأربعًاالصلاةهذهويصلُّون-ركعاتأربعيعني-

بمشايخواقتداءً،المأثورةللاخباراتِّباعًاأدعووإليهأذهبوإليه.فيه

فيه.الحديث

الضحىصلاةفيالمرفوعةالاَثارذكروقد-)2(الطبريجريرابنقال

وذلك،صاحبُهيُدفَعحديثالأحاديثهذهمنوليس-:عددهاواختلاف

وراَهذلك،فعلهحالفيرآهيكونأنجائزأربعًاالضُّحىحكىمنلأنَّ)3(

ثمانيًا،صلَّاهاأخرىحالفيآخَرورآه،ركعتينصلَّىأخرىحالفيغيرُه

علىوآخر،ركعتينعلىيحُثُّوآخرسِتًّا،يصلِّيأنعلىيحُثُّآخروسمعه

6(.1/13)"الاعتدالميزان"وانظر:."عليةيُتابَعلاماالرقاشيويزيد

الأعز"عن"إسماعيل:موفي،الأغر(")أوالأعزعنصخربنحميد"عن:مب،ق(1)

عنالمقبريعنصخر...":المطبوعةالنسخوفي."الاعرجعنبة"إسماعيل:نوفي

.الأخرىالنسخمنأثبتماوالصواب."الاعرج

عنه.صادروالمؤلف(،671)3/بطاللابن"البخاريصحيح"شرحانظر:2()

"."أنه:ن،م،ق)3(
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وسمِع.رأىعمَّامنهمواحدكلُّفأخبر-عشرةثنتيعلىوآخرعشر،

سمعت:قال.أسلمبنزيدعنرويماقولناصحةعلىوالدليل:قال

اللّّه!رسولسألت:قال.عمِّياأوصِني:ذرٍّلأبييقولعمربناللّهعبد

ومن،الغافلينمنيُكتَبلمركعتَينالضُّحئصلّى"مَن:فقال،سألتنيكما

ذن!ث،اليومَذلكيلحقهلمستًّاصلّىومَن،العابدينمنكُتِبأربعًاصلّى

فيبيتًالهاللّهبنىعشرًاصلّىومن،القانتينمنكُتِبثمانيًاصلّئومن

.()1"الجنة

يومًاثم،ركعتينالضُّحىيومًا!ي!اللّّهرسولصلَّىمجاهد)2(:وقال

.تركثمثمانيًا،يومًاثمستًّا،يومًاثمأربعًا،

تقدَّمممَّنمُخْبِركلِّخبراحتمالمنقلناماصحةعنالخبرهذافأبان

شاهدهماقدرعلىالضُّحىصلاةفيعنهأخبربماإخبارهيكونأنقولُه)3(

وعاينه.

عنطرقمن335()9/والبزار)879("والمثانيالاَحاد"فيعاصمأبيابنوأخرجه(1)

عطاءبنوحسين.بهأسلمبنزيدعنعطاءبنحسينعنجعفربنالحميدعبد

وقال":فقال293(2/)الكبير"التاريخ"فيآخربأمرالبخاريوأعلّه.الحديثمنكر

كانلو:أي"،أصحوهذا.البدعةونعمت،بدعةالضحىصلاة:عمرابنعنالشعبي

يعلىأبوأخرجوبنحوه.بدعةبأنهاالضحىوصفلماالحديثهذاعندهعمرابن

بنادلّّهعبدعنضعيفينطريقينمن(48)3/والبيهقي573(4/-العالية)المطالب

به.ذرأبىعنالعاصبنعمرو

تخريجه.تقدم2()

المطبوعة.النسخمنساقط!"قوله)3(
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منشاءماعلىأرادمَنيصليهاأن:كذلكالأمركانإذافالصواب

عنجرير،ثناحمتِد)1(،ابنثنا:السلفمنقومعنهذارويوقدالعدد.

شئت)2(.كم:قال؟الضُّحىأصلّيكمالأسودَ:رجلٌسأل:إبراهيم

إسنادهاصحةجهةمنورجَّحتهاالتركأحاديثإلىذهبتثانيةوطائفة

بموجَبها.الصحابةوعمل

ولابكرأبوولايصلِّيهايكنلمأنهعمرابنعن)3(البخاريفروى

إخاله.لا:قال!؟فالنبي(:4قلت)عمر.

عن،أبيهعن،كليببنعاصمعن،الثوريسفيانثنا)5(:وكيعوقال

واحدًا.يومًاإلاالضُّحىصلاةصلَّىجم!يمّادلّّهرسولرأيتما:قالهريرةأبي

بنفُضيل)7(ثنا،شعبةثنامعاذ،بنمعاذثنا)6(:المدينيبنعليوقال

فأصلح.صفيكانوكذا،حميد"ابو":جفي(1)

سبق.كمابطالابنشرحمننقلًاالطبريكلامانتهى)2(

الفصل.أولفيتقدموقد(،1)175برقم)3(

عمر.ابنعنالراويمورِّق:القائل(4)

فيالنسائيوكذلك(،99101،)7589وأحمد7871()شيبةأبيابنعنةأخرجه5()

لأجلحسنداسناده.بهوكيععنغيلانبنمحمودعن()947""الكبرى

صدوقان.فانهما،وأبيهكليببنعاصم

منالثانيالجزء"فيكمامعينبنيحمىأيضًاوأخرجه2(.0460)أحمدعنةأخرجة)6(

")الكبرىفيوالنسائي(001)9/والبزار(41)79والدارمي2(40)"حديثه

فضالة.بنفضيللأجلحسنوالحديث.بهمعاذبنمعاذعنطرقمن048()

تصحيف.،"فضل":،عكعداما)7)
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يصلُّونناسًابكرةأبورأى:قالبكرةأبيبنالرحمنعبدعنفَضالة،

عامةولا!وّاللّّهرسولصلَّاهاماصلاةًلَتصلُّونإنَكم:فقالالضَّحى،

أصحابه.

)3(:قالتعائشةعنعروةعنشهابابنعن)2()1("مالك"موطأوفي

كانوإنلأستحبُّها)4(.وإني،قطُّالضحىسُبحة!يووّاللّهرسولسبَّحما

(،به)ْيُعمَلأنخشيةَبهيَعمَلأنيحبُّوهوالعملَلَيدَعُبم!يووّاللّهرسولُ

عليهم.فيُفتَرض)6(

عائشةبحديثالسلفمنقومفأخذ)7(:بطالبنعليالحسنأبوقال

بنقيسعنالشعبيروى.بدعةإنها:بعضهموقال.ا!تصلاةجمىواولى

مصلّسارأيتهفماكلَّها،السَّنةمسعودابنإلىأختلفكنت:قالعبد)8(

بنالرحمنعبدأنَّأبيهعنإبراهيمبنسعدعنشعبةوروى.الضُّحى

"الموطأ:نمب،وفي.مفي""مالكلفظعلىالضربمع"مالكالموطأ"وفيم،،ق(1)

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذا("،مالكعن

7(.1)8ومسلم(11)28البخاريأخرجهطريقهومن(،4)17برقم2()

.جفي"قالت"لفظيردلم)3(

.تقدموقد،مالكعنمروياللفظينوكلا،"أسبِّحها":ن،مب،،عك()4

.وغيره"الموطأ"فيالمشهوراللفظوهو"،الناسبه"يَعمل:المطبوعفي)5(

.وغيره"الموطأ"فيوكذا،"فيفرض":،عك(6)

.(168)3/"البخاريصحيحشرح"في)7(

"عباد".:بطالابنكتابمطبوعةوفي.المطبوعفىوكذا"عبيد":ن،مب،م،ق،ص)8(

وهو)8877(.للطبرانيالكبير""المعجموانظر:.،عك،جمنأثبتناماوالصواب

مسعود.ابنأصحابمنوكان،الشعبيعم
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الزبيربنوعروةأنادخلت:قالمجاهدوعن.الضحىيصلِّيلاكانعوف

فييصلُّونالناسوإذا،عائشةحجرةعندجالسعمرابنفإذاالمسجدَ،

مرّةً:وقال.بدعة:فقال،صلاتهمعنفسألناه.الضحىصلاةالمسجد

المسلمونابتدعما:يقولعمرابنسمعت:الشعبيوقال.البدعةونعمت

الصلوات:فقالالضحىصلاةعنأنسوسئل.الضحىصلاةمنأفضل

خمس.

الأيامبعضفيفتصلَّىغِبًّا،فعلها1()استحبابإلىثالثةطائفةوذهبت

جماعةعنالطبريوحكاهأحمد)2(.عنالروايتينإحدىوهذا.بعضدون

قلت:قالشقيقبنادلّّهعبدعنالجُريريروىبماواحتجُّواقال)3(:

منيجيءأنإلالا:قالت؟الضحىيصلِّي"!ن!اللّّهرسولأكان:لعائشة

حتىالضحىيصلِّي!يوّاللّّهرسول"كانسعيد:أبيحديثذكرثم)4(.مغيبه

تقدَّم.وقديصلِّيها"لا:نقولحتىويدَعُهايدَعُها،لا:نقول

السلف:منذلكيفعلكانمنذكرُ)5(:قالثم

عباسابنكان:قالعكرمةعنالشهيدبنحبيبعنشعبةروى

)6(.الضحىصلاةيعنيأيامعشرةويدعهايومًا،يصلِّيها

."ستحبابلاا":م،ق(1)

.(1/991)"لمستوعبا":نظرا(2)

.(017-916)3/بطاللابن"البخاريصحيح"شرحانظر:)3(

)717(.مسلمأخرجه(4)

المطبوعة.النسخفيونحوه."وكذا"إلىنفي"ذكر"تحرَّف5()

بة.حبيبعنإسماعيلعن)7875(شيبةأبيابنوأخرجه)6(
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فاذا،الضحىيصلِّيلاكانأنهعمرابنعنديناربنادلّّهعبدعنوشعبة

.(سبت)1كلَّيأتيهوكانصلّى،قباءمسجدأتى

عليهايحافظواأنيكرهونكانوا:قالمنصور)2(عنوسفيان

)3(.الضحىصلاةيعني،ويدَعون،ويصلُّون.كالمكتوبة

نأمخافةَأشتهيهاوأناا!ىصلاةلأدعإنيحير:بنسعيدوعن

عليُّ)4(.حتمًاأراها

ثممسعود،ابنقيامبعدفنبقىالمسجد،فينُقرئ)5(كنَّا:مسروقوقال

لممااللّّهعبادَتحمِّلونلِمَ:فقالذلكمسعودابنفبلغ.الضحىفنصلِّينقوم

)6(.بيوتكمففيفاعلينبدَّلاكنتمإن؟!ادلّّهيحمِّلهم

"جزئه"فيالبزازنصربنوسعدان53(3/-الباري)فتحمنصوربنسعيدوأخرجه(1)

البيهقيوأخرجةبة،ديناربناللّهعبدعنعيينةبنسفيانعنكلاهما03()ص

.سعدانطريقمن2(48)5/

إبراهيم""عنيكونأنوأخشى،"إبراهيمعنمنصورعن":"بطالابن"شرحفي2()

النسخ.منساقطًا

عنغيرهأومنصورعنسفيانعنوكيععن)7878(شيبةأبيابنأخرجوبنحوه)3(

قوله.إبراهيم

التمهيد""فيالبرعبدابنوذكرهمختصرًا.)7867(شيبةابيابنوأخرجه(4)

سياقفيالأنصاريمسعودأبيقولمن(1/631)5و"الاستذكار"(491)23/

وهوعليُّ"،حتمأنهاجيرانييرىأنمخافةَموسروأناالأضحىلأحإني":الأُضحية

2(.56)9/والبيهقي8(1،8941)48الرزاقعبدعند

"نقرأ".:ن،،عكوفي.القران:يعني)5(

والطبراني()4838الرزاقعبدأخرجوبنحوه786(،1)شيبةأبيابنأخرجة)6(

/9(09.)2
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)1(.منزلهفيالضحىيصلِّيمِجْلَزأبووكان

وأعليهابالمحافظةوجوبَهامتوهِّميتوهَّملئلا،أولىوهذا:هؤلاءقال

)4(،تركتُها)3("ماأبوَيَّ)2(لينُشِر"لو:عائشةقالتولهذا.راتبةًسنَّةًكونَها

.الناسيراهالاحيثالبيتفيتصلِّيهاكانتفانها

النَّبيُّوأنَّالأسبابمنلسببتُفعَلإنماأنهاإلىرابعةطائفةوذهبت

ضحًىركعاتٍثمانالفتحيوم!يموصلاتهقالوا)5(:.لسببفعلهاإنما!يوّ

،ركعاتثمانعندهيصلَّىأنالفتحسنَّةوإن،الفتحأجلمن)6(كانتإنما

ونقلهاالطبريساقهاالتيالسلفآثارآخروهذا7882(.)شيبةأنيابنأخرجه(1)

.بطالابنكتابمنالمؤلف

معظمها!فيللمجهولبالبناء"نُشِر("الفعلضبطمعالنسخجميعفيالياءبتشديدكذا)2(

مصادروفي.المتكلمياءإلىالإضاقةعندياءتقلبلاالمثنىألففإنغريبوهذا

.الجادةعلى(""أبواي:التخريج

أخهانفسهالحديثفيلأنتصحيفوهو"تصليهما"،وكذاتركتهما"":،عكعداما)3(

.ركعاتثمانيتصليكانت

وأخرجهمرسلًا،عنهاأسلمبنزيدعن()4866الرزاقوعبد(4)18مالكأخرجة(4)

فيوالنسائي(2164)يعلىوأبو9(2489،94/)"الأوسط"التاريخفيالبخاري

فيالدارقطنيوقال.عائشةعنرميثةطريقمنموصولًا(484،485)"الكبرى"

".أعلمواللّه،رميثةعنأخذهأسلمبنزيدولعل")3782(:أ"العلل

.(681)3/"بطالابنشرج"انظر:)5(

"كان".:ص)6(
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عن)2(""تاريخهفيالطبريوذكر."الفتح"صلاةيسمُّونهاالأمراء(1)وكان

ركعاتثمانالفتحصلاةصلَّىالحِيرَةالوليدبنخالدفتحلما:قالالشعبي

.انصرفثم،فيهنيسلِّملم

كانالصلاةلهذهفعلهأنتريد"ضحًى"وذلك:هانئأموقولقالوا:

.الصلاةلتلكاسمالضُّحىأنَّلاضحًى،

فإنَّأيضًا،لسببكانتفإنمامالكبنعِتبانبيتفيصلاتهوأماقالوا:

قومي،مسجدوبينبينيتحولالسيولوإنَّبصريأنكرتُإنِّي:لهقالعتبان

نإ"أفعل:فقالمسجدًا،أتخذهمكانًابيتيفيفصلَّيتجئتأنَّكفلوددتُ

النهار،اشتدّبعدمامعهبكروأبو!ي!اللّّهعليُّرسولفغدا)3(."اللّهشاء

منأصلِّيأنتحبُ"أين:قالحتىيجلسفلم،لهفأذنتُ!ي!،النَّبيُّفاستأذن

وصففنا)4(فقام.فيهيصلِّيأنأحبَّالذيالمكانمنإليةفأشار.؟"بيتك

عليه.متفق.سلَّمحينوسلَّمناسلّمثم،خلفه

بعضفاختصرهفيها،)5(البخاريولفظوقصَّتهاالصلاةهذهأصلفهذا

فقاموا،الضحىسبحةبيتهفيصلّى!اللّهرسولإن:فقالعِتبانعنالرواة

.فصلَّوا)6(،وراءه

."انووكا":م،ق(1)

.(681)3/"بطالابن"شرحعنصادروالمؤلف366()3/)2(

خطأ.وهو"،"فغدوت:م،ق،ص)3(

."وصفَّنا":ن،،عكعداما(4)

8(.04)برقم(5)

.(2311)خزيمةابنوصححة(،)1853والدارقطني)23773(أحمدأخرجه)6(

034



منيقدَمأنإلاالضحىيصلِّي!ي!ادلّّهرسوليكن"لم:عائشةقولوأما

"رو!صفإنه،لسببكانتإنمالهاصلاتهأنَّالامورأبينمنفهذا"مغيبه

وعائشة،هديهكانفهذا.ركعتينفيهفصلَّىبالمسجد،بدأسفرمنقدِمإداكان

قطُّ.الضحىصلاة!ادلّّهرسولصلَّىما:القائلةوهيوهذا،بهذاأخبرت

لقوموزيارته،وفتحهسفر،منكقدومهلسببٍفعلُهاأثبتَتْهفالذي

بنيوسفرواهماوكذلك.فيهللصلاةقباءمسجدَإتيانهوكذلك.ونحوه

قالت:الشعثاءحدثتنارجاء،بنسلمةثنابكر،أنيبنمحمد*..يعفوب سا)1(.

نإفهذا.جهلأبيبرأسبُشِّريومركعتينالضحىصلَّىأوفىأنيابنرأيت

الفتح.كشكرالضحىوقتَوقعتشكرصلاةفهوصحَّ

تقل:لموهي،سببلغيريصلُّونها)2(:الناسيفعلهكانماهونفتهوالذي

سبب.لغيرفعلُهاهديهمنيكنلمولكنلسنَّته،مخالفولامكروهذلكإن

فانَّالليلبقيامعنهايستغنيوكان.عليهاوحضّإليها،وندببها،أوصىوقد

)وَهُوَألَّذِىجَعَلَأقلَوَافَّهَلرَطفَةً:تعالىقال.منهكالبدلوهي،عنهاغُنيةًفيه

(051)3الدارميوأخرجة8(،1)5/"النبوةدلائل"فيالبيهقيأخرجهطريقهمن(1)

(5692/)""الأوسطفيالمنذروابن2(592،69)8/والبزار(1913)ماجهوابن

فيوالعقيلي4(434،44)5/رجاءبنسلمةترجمةفي""الكاملفيعديوابن

علىالحديثومدار.بةرجاءبنسلمةعنطرقمن561()2/"الضعفاء"

ابنقال،الحديثبهذاتفردفقدالبخاريرواةمنكانوإنهذا،رجاءبنسلمة

وكذلك"،عليةيتابعلابأحاديثقومعنويحدِّث،وغرائبأفرادوأحاديثة":عدي

ينفرد:الدارقطنيوقال،والنسائيمعينابنضعفةوسلمة.حديثَةالعقيلئيُاستغرب

.(4541/)"التهذيب"تهذيبانظر:.بأحاديثالثقاتعن

ع.حاشيةفيمستدرك،كمنساقطوهوبصلاتها"،":ق2()
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والحسنعباسابنقال62،،:]الفرقان!شُكُوَرَايَذَّ!رَأَؤارًادَأَرَادَأَنلِّمَن

"،(-1).

أحدهمافيعملفاتهفمن،صاحبهمقامأحدهمايقوموخلفاعوضًا:وفتاده

والنهار،الليلهذافيخيرًاأعمالكممنادلّّهفأدُّوا)2(:قتادةقالالاَخر.فيقضاه

كلَّويُبليانبعيد،كلَّويقرِّبان،آجالهمإلىالناسيُقحِمان)3(،مطيتانفإنهما

إلىرجلجاء:شقيقوقال.القيامةيومإلىموعودبكلِّويجيئانجديد،

فيليلتكمنفاتكماأَدرِك:فقال.الليلةالصلاةفاتتني:فقالالخطاببنعمر

يذكر)4(.أنأرادلمنخلفةًوالنهارالليلجعلوجلعزادلّّهفإن،نهارك

يومًا،يصلِّيهاكانعباسابنفإن،يدلهذاعلىالصحابةوفعلُقالوا:

وكانصلَّاها،قباءمسجدَأتىفاذايصلِّيها،لاعمرابنوكان.عشرةًويدعها

عليهايحافظواأنيكرهونكانوامنصور:عنسفيانوقال.سبتكلَّيأتيه

ويدَعُون)5(.ويصلُّون،كالمكتوبة

وهي(.441)7/"الثعلبي"تفسيرمنالمؤلفنقلهاالاَيةتفسيرفيالاَتيةالأقوال(1)

إلا(،485/)17والطبري5(30/،574)2/"تفسيره"فيالرزاقعبدعندمخرجة

"الدرفيكماحميدبنعبدفأخرجهالثانيقولهوأما،أجدهفلمهذاقتادةقول

2(.11/20)المنثور"

الجلالةلفظنصبُكانصحَّفإن،الدالبتشديدضبطمعظمهاوفي،النسخجميعفيكذا2()

..."بعدها:وماالميمنيةالطبعةفيوأثبت،الهنديةالطبعةفيوكذا.الخافضبنزعبعده

"فأرُوا".2(:11/20)المنثور"و"الدرالنقلمصدروفي.العبارةلإصلاح"للّه

نأويجوزوالنهار.الليليعنيالمصادر،نسخوبعضالنسخفيالضميربتذكيركذا)3(

المركب.هيالمطيةفان،المعنىعلىالتذكيريكون

النقل.مصدرفيالزيادةهذهتردولم.شكورًا"أراد"أوبزيادةن،مب،،عكفي(4)

الاَثار.هذهتخريجتقدَّم()5
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الأنصارمنرجلًاأنَّأنسعنالصحيحالحديثأيضًاهذاومنقالوا:

للنبيفصنعمعك،أصليأنأستطيعلاإنِّي"!ي!:للنبيقال)1(ضخمًا،كان

عليهفصلَّىبماء،حصيرٍطرَفَلةونضَح،بيتهإلىودعاهطعامًا،!ي!

)2(.البخاريرواه.اليومذلكغيرالضُّحىصلَّىرأيتهما:أنسقال.ركعتين

علىإلاتدللاوجدهاالصحابةواَثارالمرفوعةالأحاديثتأمَّلومن

كحديثمنهافالصحيحبها،والوصيةفيهاالترغيبأحاديثوأما.القولهذا

أباأوصىوإنماأحد.لكلِّراتبةسنَّةأنهاعلىيدللاذروأبيهريرةأني

علىبالليلالحديثدرسيختاركانهريرةأباأنرويقدلأنه،بذلكهريرة

حتىيناملاأنأمرهولهذا.الليلقياممنبدلًابالضحىفأمَره)3(،الصلاة

الصحابة.وسائروعمربكرأبابذلكيأمرولميوتر،

وبعضها،منقطعوبعضُها.مقالأسانيدهافيالبابأحاديثوعامَّةُ

داوم"منمرفوعًا:أنسعنيروىكحديثٍبهالاحتجاجيحِلُّلاموضوع

فينورمنزَورقٍفيوهوأناكنتُعلَّةٍمنإلايقطعهاولمالضحىصلاةعلى

وحديثِ)6(حميد.عنالكندي(دويد)ةبنزكرياوضعه)4(،نور"منبحر

:"فقال".)1(مب

)067(.برقم)2(

.أجدهلم)3(

انظر:،كذابدويدبنوزكريا(،1/472)"المتناهية"العللفيالجوزيابنأخرجه(4)

72(.2/)"الاعتدالميزانو"3(1/41،351)حبانلابن""المجروحين

تحريف.وهو،دريد"":جعداما(ه)

"."حديثٍعلىمعطوف)6(
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صلاةمنكمصلَّى))من!ي!:النبيعنجرادبناللّهعبدعنالاسدقبنيعلى

ينساهاثمالدهر،منالسَّنةلَيصلِّيهاالرحلفإنَّمتعبِّدًا،فليصلِّهاالضحى

)3(."فقدتهإذاولدها2()إلىالنافةتحِنُّكماإليهفتحِنّ(،1ويدعها)

فيالحديثهذايرويفإنه!وأمثالهبهذايحتجُّكيفللحاكمعجبًاويا

نسخةأعني!ي!،اللّهرسولعلىموضوعةنسخةوهذه.للضحىأفردهكتاب

عمهعنالأشدقبنيعلىروىعدي)4(:ابنقال.الأشدقبنيعلى

غيروعمهوهومنكرةً،كثيرةًأحاديثَ!يووّالنبيعنجُرادبنادلّّهعبد

سمعما:الأشدقبنليعلىقلت:قالمُسْهِرأبيعنوبلغني.معروفين

منوشيئًا"مالكو"موطأ"سفيان"جامع:فقال!ص؟ادلّهرسولمنعمُّك

الفوائد!

اجتمعكبرفلماجراد،بنادلّهعبدَيعلىلقيحِبَّان)5(:بنحاتمأبووقال

لاوهوبهايحدِّثفجعل،حديثبمائتيشبيهًالهفوضعواله،دِينلامَنعليه

بنادلّّهعبدمنسمعتهشيءأيُّأصحابنا:مشايخبعضلهقالوقد.يدري

.بحالعنهالروايةتحِلُّلا".سفيانو"جامعالنسخةهذه:فقالجراد؟

فيدعها".،يتساهل"ثم:،عك(1)

.(""على:ن،مب،م،ق،ص2()

كتابه.منالمؤلفنقلالذيالحاكمغيرأخرجهمنأجدلم)3(

أبيعن"وبلغني:والجملة731(،/01)الأشدقبنيعلىترجمةفي""الكاملفي(4)

ابيعنالحكايةكانت"فإن:وتتمته735(/01)ترجمتهاَخرفياخرهإلىمسهر"

بها".الاشتغاليجوزلاالنسخةلهذهيعلىفرواية،صحيحةمسهر

.(141،241)3/"المجروحين"في(5)
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عائشةحديث:حيانبنمقاتلعنصبحبنعمرحديثوكذلك

وهو.ركعةً"عشرةثنتيالضحىصلاةيصلِّي!واللّهرسول"كان:المتقدم

،موضوعحديثوهو،"الضحى"صلاةفيالحاكمذكرهطويلحديث

بنعليبنيحيىحدثني)1(:البخاريقال.صبحبنعمربهالمتَّهَمُ

"سًذفِّ.النبيخطبةوضعتأنا:يقولصبحبنعمرسمعت.فا،جرير .ل-)2(

علىالحديثيضع)4(:حبانابنوقال.الحديثمنكرعدي)3(:ابنوقال

)5(:الدارقطنيوقال.منهالتعجُّبجهةعلىإلاحدلثهكَتْبُيحِلُّلا،الثقات

.كذاب)6(:الأزديوقال.متروك

بنحجاجعن،الثوريعن،أبانبنالعزيزعبدحديثوكذلك

الضُّحىشفعةعلىحافظ"منمرفوعًا:هريرةأبيعن،مكحولعن،فُرَافِصَة

ذكره.البحر"زَبَدمنوأكثرالجَراد،بعددكانتولو،ذنوبهلهغُفِرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صبحبنعمرفيالاَتيةالأقوالالمؤلفنقلوقد712(.4/)"الأوسط"التاريخفي

2(.211/)الجوزيلابن"والمتروكينالضعفاء"كتابمن

أثبتكماجرير"بنعليعن"يحى:والصواب،النقلومصدرالنسخجميعفيكذا

بنعليعناليشكري"حدثني:للبخاري"الأوسط"فيوالنص.الرسالةطبعةفي

493()7/عديلابن"الكامل"فيالبخاريقولانظر.يحيىهوواليشكريجرير"

حدثني":صوفي(.4631/)"الإسلامتاريخو"893(1/2)"الكمالو"تهذيب

بن"."يحىمنهافسقطجرير"،بنعلي

493(.)7/"الكامل"في

88(.)2/"المجروحين"في

.(9176،)572عقب"السنن"في

.(634)7/"التهذيبتهذيبو"2(70)3/"الاعتدال"ميزانانظر:
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ليس:يحيىوقال.كذابهونمير:ابنقالهذاالعزيزوعبدأيضًا.الحاكم

والدارقطني:والنسائيالبخاريوقال.الحديثيضع،خبيثكذاببشيء،

.()1الحديثمتروك

يرفعه:هريرةأبيعنشداد،عنقَهْم،بنالنَّهَّاسحديثوكذلك

المجحر".زَبَدمنأكثركانتوإنذنوبهغُفِرتالضحىشفعةعلىحافظ"من

عنعطاءعنيرويكان،ضعيفبشيء،ليس:يحيىقالهذاوالنهَّاس

يساويلا:عديابنوقال.ضعيف:النسائيوقال.منكرةًأشياءعباسابن

لا،الثقاتويخالفالمشاهيرعنالمناكيريرويكان:حبانابنوقالشيئًا.

يحيىتركه،الحديث!ضطرب:الدارقطنيوقال.بهالاحتجاجيجوز

)2(.القطان

رسول"بعث:هريرةأبيعنالمقبريعنصخربنحميدحديثوأما

النسائيضعَّفهقدهذافحميد.تقدموقد،الحديثبعثًا..."!اّادلّّه

لاممنوهو،حديثهبعضُعليهوأُنكِر،آخرونووثَّقه،معينبنويحيى

الضعفاء"و"231()أيضًالهو"الضعفاء"3(0)6/للبخاريالكبير"التاريخ"(1)

والتعديل""الجرح:وانظر(.)8946عقب"الدارقطنيسننو"293()للنسائي

الضعفاء"عنصادروالمؤلف693(.593،)8/عديلابن"الكاملو"377()5/

.(801)2/الجوزيلابن"والمتروكين

(115)8/"والتعديلو"الجرح(4/481)الدوريبرواية"معينابنتاريخ"2()

منوالنقل2(.251-13)6/للعقيليو"الضعفاء"234(233،/01)"الكاملو"

.(661)3/الجوزيلابن"والمتروكينالضعفاء"كتاب
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أعلم.واللّّه(.1انفرد)إذابهيُحتَجُّ

)2(
المثنىبناللّّهعبدبنموسىعن،إسحاقبنمحمدحديثوأما

لهاللّّهلنىالضحىصلَّى"من:يرفعةأنس)4(عنثمامةعمِّهعناس!،بن .ء)3(

لاغريب:الترمذيقالالغرائبالأحاديثفمن،"ذهبمنالجنةفيقصرًا

الوجه.هذامنإلانعرفه

أولفيركعاتاربععنتُعْحزْنيلااَدم"ابنَهمَّار:بننعيمحديثوأما

شيخفسمعتذر،وأبيالدرداءأبيحديثوكذلك،"آخرَهاَكْفِكَالنهار

أعلم.واللّّه.وسنتهاالفجرهيعنديالأربعهذه:يقولتيميةابنالإسلام

تسُرُّنعمةٍتجدُّدعندالشكرسجود:أصحابهوهدي!ي!هديهمنوكان

أمرأتاهإذاكان!شًحوالنبيأنَّبكرةأبيعن()ْ"المسند"فيكما،نقمةواندفاع

التهذيب"تهذيبو"(1)43للنسائيالضعفاء"و"222()3/"والتعديلالجرح"(1)

/3(14،24).

تحريف.وهوبعدها،وماالميمنيةالطبعةفيوكذا،عن"":مب2()

عنسبقماانظر.تحريفوهو،المطبوعةالنسخفيوكذا،"عن":نمب،ص،في)3(

الحديث.علىالتعليقفيهذاموسى

.ك،جمنساقط"أنسعن"(4)

وابن(1)578والترمذي-لهواللفظ-277(4)داودأبووأخرجه2(،5540)برقم5()

لبيهقيوا(1/672)لحاكموا(9251،0531،5824)رقطنيلداوا(4931)جهما

أبي-جدّهعنأبيهعنبكرةأبيبنالعزيزعبدبنبكّارطريقمنكلّهم37(،20/)
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وتعالى.تباركللّهشكرًاساجدًادلّّهخرَّيسُرُّه

ساجدًا.فخرَّ)2(،بحاجةٍبُشِّر!ي!هالنبيأنأنسعن()1ماجهابنوذكر

إلىكتبلماعليًّاأنالبخاريشرطعلىباسناد)4()3(البيهقيوذكر

علئ"السلام:فقالرأسهرفعثمساجدًا،خرَّهمدانبإسلام!النبي

وهذا،"البخاري"صحيحفيالحديثوصدرُ."همدانعلىالسلامهَمْدان،

البيهقي.عندباسنادهتمامه

الهـئه!رسولأنعوفبنالرحمنعبدحديثمن()ْ"المسند"وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وعدَّلهبشيء،حديتهليس:فقالمعينابنضعّفهلين،فيهالعزيزعبدبنوبكَّار.بكرة

هذامنإلانعرفهلا،غريب"حسن:الترمذيوقال.الحديثصالح:فقالروايةفي

صحيح"حديث:الحاكموقال."الحديثمقارب]وهو(..بكار.حديثمنالوجه

معينابنعنوأسند."..الأئمةعندصدوقالعزيزعبدبنبكارفان،يخرجاهلموإن

بعضهاإلىفأشار.".ذكرها.يكثُرشواهدالحديث"ولهذا:قالثم،تعديلهفيقولَه

هنا.المؤلفذكرهاالتيمنهاوأصحُّ،واهيةكلَّهالكنها

لهيعة.ابنفيه،ضعيفلإسناده()2913برقم

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذا"،"له:زيادةن،مبفيبعده

"النبوةو"دلائل31(6)3/"السننو"معرفة936(2/)"الكههـى"السننفي

حسنَينطريقينمن3(،40)""مسندهفيالرويانيبكرأبوأيضًاوأخرجه693(،)5/

عن،إسحاقأبيجدِّهعن،أبيهعن،السَّبيعيإسحاقأبيبنيوسفبنإبراهيمعن

عنلإسناده(434)9الحديثهذاصدرروىوالبخاري.عازببنالبراء

به.يوسفبنإبراهيم

فأصلح.فيعكانوكذا"،لإسناده":ك

والحاكم86(8589،)847،يعلئأبوأيضًاوأخرجه(،4661-6621)برقم

-""المختارةفيوالضياء285(20،371،37/9/)والبيهقي(1/22،2055)
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عليه،صلّيتُعليكصلّئ"مَن:أنةربِّهمنالبشيرجاءهلمَّاشكرًادلّّه)1(سجد

".عليهسلّمتُعليكسلّمومَن

اللّهرسولأنوقاصقأبيبنسعدحديثمن)2(داود"أبي"سننوفي

"إنِّي:قالثم.مراتثلاثساجدًاخرّثم،ساعةًاللّهفدعا!ل!،روحص!

لربِّي.شكرًاساجدًافخررتُ،أمتيثُلُثَفأعطاني،لأمتيوشفعتُربِّيسألت

ساجدًافخررت،أمتيئلثفاعطاني،لأمتيربِّيفسألتُ،رأسيرفعتُثم

الاَخِر،الثلثفأعطاني)3(،لأمتيربِّيفسألتُ،رأسيرفعتُثم.لربِّيشكرًا

".لربِّيساجدًافخررتُ

ذكره.عليهاللّّهبتوبةالبشرى)4(جاءتهلمامالكبنكعبوسجد

.(5)ريلبخاا

اختلافطرقهبعضوفيبمجموعها،الحديثيُحسَّنطرقٍمن(،261)3/

إرواءو"(4/472)المنير"البدرو"(5)77للدارقطني"العلل":انظر.بضطراوا

المسند"."محققيوتعليق23(2280-2/)"الغليل

مب.منساقط"ددّه"لفظ(1)

نصروابن(1/274)الكبير""التاريخفيمختصرًاالبخاريوأخرجه2775(،)برقم2()

طريقمنكلهم037()2/والبيهقي2(1/47)"الصلاةقدرتعظيم"فيالمروزي

سعد،بنإسحاقبنأشعثعن،عثمانبنالحسنبنيحيىعن،يعقوببنموسى

وأشعثويحيىلين،فيهموسى.أبيهعن،وقاصأبيبنسعدبنعامرعن

323(.0)لبانيللأ""الضعيفة:انظر.مجهولان

النظر.لانتقالصمنساقطة"لأمتي..."فأعطاني:"لأمتيربي"فسألتبعدالعبارة)3(

"."جاءت:م،ق،ص(4)

276(.)9مسلموأخرجه(،144)8برقم)5(
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.الخوارجقتلىفيالثُّدَيَّةذاوجدحينسجدأنهعليعنأحمد)1(وذكر

قتلجاءهحينسجدالصديقبكرأباأنمنصور)2(بنسعيدوذكر

مُسَيلَمة.

فصل

القرآنسجودفيهديهفي

"سجد:سجودهفيقالوربماوسجد.كبّربالسجدةمرَّإذا!يمّكان

"اللهمَّ:قالوربما)3(."وقوتهبحولهوبصرهسمعهوشقَّخلقهللذيوجهي

)1(

(2(

)3(

روايةمن85()13""الكبرىفيوالنسائي(111)3/والبزار(4،85521)8برقم

عندعليعنأخرىطرقوله.مجهولوطارقعلي،عنالكوفيزيادبنطارق

والحاكم85(20،8530،8580،8501)شيبةأبيوابن6295()الرزاقعبد

231(.20،23/)الإرواء""وانظر:بمجموعها.الأثريصحُّ(،2451/)

الأوسط،"فيالمنذرابنطريقهومن-(5)639الرزاقعبدأيضًاوأخرجه

حينبكرأبوسجد:قالالثقفيعونأبيعن335(11)شيبةأبيوابن-792()5/

شيبةأبيابنأخرجهوقدبكر.أبايدركلمعونفأبومرسلوهو.اليمامةفتحجاءه

إلخ...بكر.أباأنيسمّهلمرجلعنعونأبيعن371()2/والبيهقي)9984(

(2042)2وأحمد(1)967راهويهبن!اسحاق(044)5شيبةأبيابنأخرجه

(7)18"و"الكبرى(211)9"المجتبئ"فيوالنسائي3(058.524)والترمذي

عنالعاليةأبيعنخالدعنطرقمن32(5)2/والبيهقي2(1/02)والحاكم

عنإسماعيلطريقمن2(1582)وأحمد(044)7شيبةأبيابنوأخرجه.عائشة

"العلل"فيالدارقطنيرجَّحهالذيوهو،عائشةعنالعاليةأبيعنرجلعنخالد

تهذيب"وانظر:.العاليةوأبيخالدبينالرجللجهالةضعيففالإسناد375(،0)

.(121،221)3/"التهذيب
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وتقبَّلْهاذُخرًا،عندكليواجعلهااجرًا،بهاليواكتبوزرًا،بهاعنِّياحطُطْ

"."السننأهلذكرهما)3()2(.داود"عبدكمن(1تقبَّلتَها)كمامنِّي

يذكرهلمولذلكالسجود،هذامنللرفعيكبِّركانأنهعنهينقَلولم

وأنكر.البتةسلامولاتشهُّدفيهعنهنُقِلولا.الأصحابومتقدِّموالخِرَقي

ولافيهتشهُّدلاأنه:الشافعيعنفالمنصوص،فتِةالسلاموالشافعيأحمد

الصوابهووهذاهو)5(.ماأدريفلاالتسليمأماأحمد:وقال)4(.تسليم

.غيرهينبغيلاالذي

وفي()النجموفي)ص(وفي(تنزيل)المفيسجد)6(أنه!يوِوّعنهوصحَّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ع.حاشيةفيالنسخةهذهإلىوأشير"،تقبلت":ص

وابن(625)خزيمةوابن(01)53ماجهوابن3(424،)957الترمذيأخرجه

من3(2/02)لبيهقيوا(1/912)لحاكموا(11/921)نيلطبراوا(672)8نحبا

يزيدأبيبناللّّهعبيدبنمحمدبنالحسنعلىومداره.عباسبنادلّّهعبدحديث

به،إلايُعرَفولا،حديثهعلىيتابع"لا(:91)2/الضعفاء""فيالعقيليقال،المكي

فيهاكلُّهاطرقالحديث"لهذا:فقالالحديثهذأخرجثم"النقلبمشهوروليس

-473)6/للالباني""الصحيحةوانظر:.البرمذيأيضًاضعفهوالحديث"،لِين

الرسالة.طبعة"حبانابن"صحيحمحققيوتعليق475(

أصلح.ثمفيعكانوكذا،""ذكره:ك

(26)صالتنبية""فيالشيرازينقلةالمنصوصوهذا.تشهد"ولاسلام"لا:،عك

66(.)6/"المجموع"فيالنوويوتعقبة

روايةوفي75(.2/)المنذرلابن"و"الاوسط75(21/)"الكوسج"مسائلانظر:

يسلِّم.أنه(1/541)"والوجهين"الروايتينفيكماوالأثرم(054)صحرب

عنهريرةأبيحديثمن(01)68البخاريأخرجفقد(تنزيل)ألمفيالسجودأما

أتى-و)هل(السجدةالتنزيل)المبالفجرصلاةفيالجمعةفييقرأكانأنة!ك!ي!النبي
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(.خلقالذيربكباسم)اقرأوفي(انشقتالسماء)إذا

خمسَأقرأه!ماللّهرسولأنَّالعاصبنعمروعن(داود)1أبووذكر

)2(.سجدتينالحجسوزةوفيالمفصَّل،فيثلاثمنهاسجدةً،عشرةَ

إحدىععتوَوّ)4(اللّّهولمع"سجدتالتداء)3(:أبيحديثوأما

و)النحل(و)الرعد(()الأعرافشيء:المفصَّلمنفيهاليسسجدةًعشرة

و)النمل((الفرقان)سجدةو()الحجو(و)مريم(إسرائيلو)بني

)1(

)2(

)3(

)4(

مسلمأخرجهوكذلك."السجدةتنزيلسجدة"باب:عليهوبوّب(،الإنسانعلى

(0.)88

عباسابنحديثمن(01)96البخاريأخرجهفقد()صسورةفيالسجودوأما

اَتهدلَّهُعَن!ا.رَ

حديثمن()576ومسلم(01)67البخاريأخرجهفقد()النجمفيالسجودوأما

حديثمن)577(ومسلم(1)720البخاريأيضًاأخرجوقدمسعود.بنادلّهعبد

يسجد.لملمج!النبيعلىقرأهالماأنهثابتبنزيد

حديثمن()578مسلمأخرجهفقدو)اقرأ((انشقتالسماء)إذافيالسجودوأما

(.انشقتالسماء)إذافيفقط)766(والبخاري،هريرةأبي

والحاكم(0251)والدارقطني(01)57ماجةابنوأخرجة(،1041)برقم

وعليه،مجهول،مُنَينبناددّهعبدوفيه316(.4،31)2/والبيهقي223(/1)

73(.72،/01)"الأمداود-أبي"ضعيفوانظر:المدار.

الدارقطني"سنن"وفي.""السننمطبوعةفيوكذا،"سجدتان":المطبوعةالنسخفي

النسخ.منأثبتكما"الكبرتدالسننو"

بنوعاصمفائدبنعتمانوفية313(،)2/والبيهقي(01)56ماجهابنأخرجه

.مجهول،الرحمنعبدبنوالمهدي؛ضعيفكلاهمارجاء،

".النبي"مع:ك،ع
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أبيعنروي(:1داود)أبوفقال،الحواميم("و)سجدةو)ص((و)السجدة

.واهوإسناده،سجدةًعشرةإحدى!ي!النبيعنالدرداء

تحوَّلمنذالمفصَّلفييسجد)الملمجي!اللّّهرسولأنعباسابنحديثوأما

قدامةأبوإسنادهفي.ضعيفحديثفهو)3(2(=داود)أبورواه"،المدينةإلى

مضطربقدامةأبوأحمد:الإمامقال.بحديثهيحتَجُّلاعبيد،بنالحارث

عنده،صدوق4(:)النسائيوقال.ضعيف:معينبنيحيىوقال.الحديث

ابنوعلَّله.وهمهكثُرممنصالحًاشيخًاكان:البُسْتيحاتمأبووقالمناكير.

بنمحمدَالحفظسوءفييشبة)6(كان:وقالالوراقبمطر)5(القطان

كلامه.انتهى.حديثةإخراجمسلمعلىوعِيب،ليلىأنيبنالرحمنعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1014(."عقب"السننفي

والبيهقي33(11/4)والطبراني5(06)خزيمةابنوأخرجه(،041)3برقم

.عباسابنحديثمن(1012/)9"التمهيد"فيالبرعبدوابن313(312،)2/

""الميزانفيالذهبيقال،الوراقومطرلين؛فيهعبيد،بنالحارثقدامةأبووفيه

النبيمعسجدهريرةأباأنصجّفقدمنكر،وهذا،الحفظرديء"مطر(:1/044)

وكذلك.خزيمةابنأعلّهتعليلهوبنحومتأخر"،وإسلامه(انشقتالسماء)إذافي!سًيروّ

)752(."المتناهية"العللفيالجوزيوابن313()2/والبيهقيالبرعبدابنضعفه

وهو".":نمب،،مق،

"بيانكتابفيكماالساجي:والصواب،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

.وغيرهالساجيقولالمصنفنقلومنه،القطانلابن"والإيهامالوهم

493(.393-)3/"والإيهامالوهم"بيانفي

منأثبتماالقطانابنكتابوفي."يشبههكانوقد":مبوفي"يشبهه"،:ن،مق،في

.الأخرىالنسخ
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هذاأحاديثمنينتقيلأنه،حديثهإخراجفيمسلمعلىعيبولا

فيه.غلِطأنهيعلمماالثقةأحاديثمنيطرحكماحفِظه،أنهيعلمماالضَّرب

)2(،الثقةذلكحديثجميعإخراجَ)1(عليهاستدركمنالمقامهذافيفيغلط

الحاكمطريقة:فالأُولى)3(.الحفظالسيئذلكحديثجميعضعَّفومن

)4)أئمةطريقةهيمسلموطريقة،وأشكالهحزمابنطريقة:والثانية،وأمثاله

.المستعانوالدّه.الشأنهذا

ربك(باسم)افرأفي!وّالنبيمعسجدأنه()ْهريرةأبيعنصحَّوقد

بستِّالمدينةَ!ي!هالنبيمقدمبعدأسلمإنماوهو(،انشقتالسماء)إذاوفي

لتعيَّنالصحةفيوتقاوماوجهكلِّمنالحديثانتعارضفلو.سبعأوسنين

؛عباسابنعلىخفيتعلمزيادةُمعهمُثبِت،لأنه،هريرةأبيحديثتقديمُ

ابنوحديث،صحتهعلىمتفقالصحةغايةفيهريرةأبيوحديثفكيف

الموفِّق)6(.وادلّّهفيه؟ماالضعفمنفيهعباس

،ع.كمنساقط""عليه(1)

لانتقالصمنساقطة"الثقة...أنهيعلم"مامنوالعبارة.،عكمنساقط"جميع")2)

النظر.

".الحفظستئ"حديث:مب)3(

"أهل".زيادةبعدهصفي()4

قليل.قبلتقدموقد)578(،مسلمأخرجه)5(

"أعلم".:،عك)6(
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فصل

يومهاخصائصوذكرالجمعةفي!يوهديهفي

الاَخرون)2("نحن:قالأنه!سًي!النبيعن1()""الصحيحينفيثبت

الذييومهمهذاثم.قبلنامِنالكتابأوتواانهمبيد،القيامةيومالسابقون

اليهود:تتعفيه)3(لنافالناسُله؛ادلّّهفهدانافيه،فاختلفوا،عليهماللّهفرض

غد".بعدوالنصارىغدًا

!يمّ:اللّهرسولقالقالا:وحذيفةهريرةأبيعن(")4(مسلم"صحيحوفي

وكان،السبتيوملليهودوكان.قبلناكانمَنالجمعةعناللّه"أضلَّ

الجمعة،فجعل.الجمعةليومفهدانابنا،ادلّهفجاءالأحد،يومللنصارى

أهلمنالاَخروننحن.القيامةيوملناتتعهموكذلكوالأحد.،والسبت

".الشلا"لققبللهمالمقضيُّالقيامةيوموالأولونالدنيا،

:!النبيعنأوسبنأوسحديثمن(")5(و"السنن"المسند"وفي

حديثمن85(5)ومسلممختصرًا(مواضعوفي698486،3،)876،البخاري(1)

.هريرةأبي

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذا،"الأولون":زيادةبعدهصبفي2()

وحدها.جمن"فيه")3(

.8(65)برقم(4)

فيوالنسائي(801،6361ه)ماجةوابن(401)7داودوأبو(26161)أحمد(ه)

والدارمي(ههه4)شيبةأبيابنوأخرجه(،1)678"الكبرىو"(1374)"المجتبى"

حبانوابن(1)733خزيمةابنصححةوالحديث2(.48)3/والبيهقي(61)13

2(.61-4/412)"لأماداود-أبيصحيح"وانظر:278(،/1)والحاكم(019)
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وفيهالنَّفخة،وفيهقُبِض!،وفيه،اَدمخُلِقفيه.الجمعةيومأيامكمأفضل"من

يا:قالوا."عليَّمعروضةصلاتكمفان،فيهالصلاةمنعليَّفاكَثِروا.الصَّعقة

بليتَ(،قد:)يعني؟أرَمْتَوقد،عليكصلاتُناتُعرَضوكيف،اللّّهرسول

ورواه.الأنبياء"أجسادَتاكلأنالأرضعلئحرَّموجلَّعزَّاللّه"إنَّ:قال

)1(."صحيحيهما"فيحبانوابنالحاكم

"خيرُ:قالع!ياّلهالنبيعنهريرةأبيحديثمن)2("الترمذي"جامعوفي

وفيه،الجنةأُدخِلوفيهآدم،خُلِقفيه.الجمعةيومالشمسفيهطلعتيومٍ

صحيح.حسنحديث:قال."الجمعةيومفيإلاالساعةتقومولامنها.أُخرِج

)3(.الحاكموصححه

يومُالأيام"سيِّدُ:مرفوعًاهريرةأبيعنأيضًا(4")"صحيحهوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

"،صحيحهفيحبانوابنالمستدركفي"الحاكم:فأثبت،النصفيالفقيتصرَّفهنا

الرسالة.نشرةوتبعته

.(8518/)4""صحيحهفيأخرجهوقد،مسلمبإسناد()488برقم

عنهويغنيمتنًا.ولاإسنادًالاالحديثبهذاهووليس(،445)2/""المستدرك

"."صحيحهفيلهمسلمإخراج

وصححه277(/1)الحاكمأخرجهوقد.""المستدرك:إلىالرسالةطبعةفيغُيِّر

كتابهمقدمةفيلهروىأنهوالصحيحالزناد،أبيبابناحتجقدمسلمًابأنمحتجًا

("الكمال"تهذيبفيالمزيإليهأشاركماالإسناد(أهميةفيقولهأبيه)عن

كلهم(،4/5)""الأوسطفيالمنذروابن(017)6خزيمةابنوأخرجه(.101/)17

أبيعنعتمانأبيبنموسىعنأبيهعنالزنادأبيبنالرحمنعبدطريقمن

إخراجفي"غَلِطنا:خزيمةابنقال.تفردهيقبللالينفيهالزنادأبيوابن.هريرة

-يدلوهذا"،هريرةأبيمنيسمعلمعثمانأبيبنموسى؛مرسلهذالأن،الحديث
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الساعةتقومولا.منهاأُخرِجوفيه،الجنةأُدخِلوفيهاَدم،خُلِقفيه.الجمعة

.(1")الجمعةيومإلا

يومٍ"خيرُمرفوعًا)3(:هريرةأبيعن)2(""الموطافيمالكوروى

عليه،تِيبوفيه،أُهبِطوفيه،آدمخُلِقفيه؛الجمعةيومالشمسفيهطلعت

منالجمعةيوممُصِيخةوهيإلادابةمنوما.الساعةتقوموفيه،ماتوفيه

وفيها.والإنسَالجنَّإلاالساعةمنشفقًاالشمسُتطلعَحتىتُصبححين

قال".إياهأعطاهإلاشيئًااللّهيسأليصلِّيوهومسلمعبديصادفهالاساعة

:فقال،التوراةفقرأ.جمعةكلِّفي)4(بل:فقلت.يومسنةٍكلِّفيذلك:كعب

فحدَّثته،سلامبناللّّهعبدلقيتُثم:هريرةأبوقال!ي!.اللّهرسولصدق

:قالبها،فأخبِرنيِ:قلت.هيساعةأيَّةعلمتُقد:فقال.كعبمعبمجلسي

)الا!ي!:اللّّهرسولقالوقدكيف:فقلت.الجمعةيومفيساعةآخرهي

ابنفقالفيها؟يصلَّىلاالساعةوتلكيصلِّي"وهومسلم(عبد)ْيصادفها

صلاةفيفهوالصلاةينتظرمجلسًاجلَس))مَن!ي!:اللّهرسوليقلألم:سلام

الصحيح.أصحابمنبعدهجاءومنأقرانهعلىخزيمةابنكعبعلوِّعلى

فيع.ومستدركةالنظر،لانتقالك،صمنساقطة("الجمعة...آدمخلقفيه"العبارة(1)

والترمذي(401)6داودوأبو(0301)3أحمدأخرجهطريقةومن2(،19)برقم2()

طريقمن849(0)""الكبرىوفي(0431)(""المجتبىفيالنسائيوأخرجه(.194)

داود-أبي"صحيحوانظر.278(/1)والحاكم2772()حبانابنوصححهآخر.

2(.4/212،41)"الأم

فيع.ومستدرككمنساقط"مرفوعًا"لفظ)3(

وحدها.جمن"في"(4)

.جمنعبد""لفظ(ه)
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يصلِّي؟".حتى

منخيرٍيومعلىالشمستطلعلا"مرفوعًا:(1")حِبَّانابن"صحيحوفي

".الجمعةيوم

جبريلأتى:قالمالكبنأنسحديثمن)2("الشافعي"مسندوفي

هذه:فقالهذه؟))ما!و:النبيُّفقال،نكتةفيهابيضاءبمراَة!ي!النبيُّ

،والنصارىاليهود:تتعفيهالكموالناس،وأمتكأنتبهافضِّلتَ،الجمعة

[لابخيرادلّّهيدعو)4(مؤمنيوافقهالاساعةوفيها)3(خير،فيهاولكم

يوموما!جبريل))يا:"!ي!النبيفقال،المزيد"يومعندناوهوله،استجيب

فإذامسك،منكُثُبٌفيهأفيَحَ،واديًاالفردوسفياتخذربَّك[نَّ:فقالالمزيد؟

منمنابرُوحوله،ملائكتهمنشاءماوتعالىسبحانهاللّّهأنزلالجمعةيومُكان

بالياقوتمكلَّلةٍذهبمنبمنابرالمنابرَتلكوحَفَّ،النَّبيِّينمقاعدعليهانور،

تلكعلئوزائهممنفجلسوا،والصدِّيقونالشهداءعليهاوالزبرجد،

أُعْطِكم.فسَلُوني،وعديصدَقتبكمقدربكّم،أنا:وجلعزادلّهفيقولالكُثُب،

يوممنأفضليومعلىتغربولاالشمستطلعلا":بلفظ277(0)برقم(1)

تخريجهتقدَّموقد(.135)صالمؤلفعندلفظهتماموسيأني."..الجمعة

93(.)ص

.(2432433/)"الأم"فيوهو37(،4)السنديوبترتيب(164)سنجربترتيب2()

ضعيفالربذيعُبيدةبنوموسى،الحديثمتروكالأسلميمحمدبنإبراهيموفية

بمناكير.يحدّث

"وهي".:ج)3(

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذا،"مؤمن"عبد:نمب،)4(
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تمنَّيتم،ماولكم،عنكمرضيتُقد:فيقولى.رضوانكنسالكربَّنا:فيقولون

وهوالخير،منربُّهمفيهيعطيهملماالجمعةيوميحبُّونفهممزيد.ولديَّ

آدم،خُلِقوفية،العرشعلئوتعالىتبارك(1ربُّك)فيةاستوىالذيالبوم

بنموسىحدَّثنيمحمد،بنإبراهيمعنالشافعيرواه".الساعةتقوموفية

عن،طلحةبنإسحاقبنمعاويةالأزهرأبو)2(حدثني:قالعبيدة

:قالإبراهيموأخبرذاقال)4(:ثمأذس)3(.عنعمير،بنعبيدبنالدّهعبد

الشافعيُّحسنَوكان.بةشبيهًاأنسعنالجعدبنإبراهيمعمرانأبوحدثني

هذا)6(.إبراهيم()هشيخةفيالرأي

قال:أنسقال:قالصفوانثنا)7(،نافعبنالحكماليمانأبوورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

".ص:"ربكم

ص:"حدثنا".

فيع،كانوكذا.أصلهافييعني"كذا":وفوقهعمير"بن"عبيدموضعفيبياضكفي

وكذاأنس"بنعمير"عن:مبوفيخطأ.وهوعمير"عن"عبيد:فيهبعضهمفكتب

أيضًا.غلطوهوبعدهاوماالميمنيةالطبعةفي

بنإبراهيمعمرانأبوالذكر:السابقمحمدبنإبراهيممعوفيه433(.)2/"الأم"في

.(219/)"والتعديل"الجرحفيكماحاتمأبوضعفهالجعد،

تصحيف.،"نسخة":ص

الإمامفيهقال"لكننصُّها:""حاشيةمفيوردتوقد.مبإلاالأصولجميعفيكذا

مب.متنفيالحاشيةهذهوأقحمت.فيه"بلاءكلُّ،قدريجهميمعتزليأحمد:

)3533(.""العللفيأحمدالإمامقولوانظر.بعدهاوماالميمنيةالطبعةفيوكذا

بنخالدبنمحمدطريقمنوعنده657(2/)"الأرواح"حاديفيالمؤلفذكره

السكسكيعمروبنصفوانوفيه.بمصدرهأظفرولم،بهاليمانأبيعنخُلي

منه.يسمعلم،أنسعنالراوي
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عمرعن(،1)شعيببنمحمدورواه.فذكره"جبريل))أتانيع!يوِوّ:اللّّهرسول

أنس)3(.عنعميربنعثمانعن)2(طيبةأبوورواه.أنسعنغَفْرة،مولى

)4(.طرقهداودأنيبنبكرأبووجمع

:قالهريرةأنيعنطلحةأبيبنعليحديثمن)5(أحمد""مسندوفي

طينةطُبعتفيها"لأنَّ:قال؟الجمعةيومسمِّيشيءٍلأيِّ!وّ:للنَّبيِّقيل

منهاساعاتثلاثآخروفي.البطشةوفيها.والبعثةالصعقةوفيها،آدمأبيك

".لهاستجيبفيهااللّّهدعامَنساعة

بنهشاممروانأبوثنا)6(:""مسندهفيالنَّسَويسفيانبنالحسنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(0،9441)ص"الجهميةعلئ"الردفيالدارميسعيدبنعثمانطريقهمنأخرجه

وفيه)65(.""الرؤيةفيوالدارقطنيالرشد(.ط-1/042)"المريسيعلىو"الرد

.(137)صلابنه""المراسيلفيحاتمأبوقالةأنسًا،يلقلمغفرةمولئعمر

المصادر.فيواردوكلاهما،"ظبية"أبو:ج

(حمدانآلعادل.ت-4)42""السنةفيأحمدبناللّهعبدالطريقهذامنأخرجه

(0565)""المصنففيشيبةأبيابنواخرجه6(.21)والاَجري68(/41)والبزار

بنومحمدالخضراء(أطلسدار.ط)98-"الجنة"صفةفيالدنياأبيوابن

63(0،6،62.)95""الرؤيةفيوالدارقطني)88(""العرشفيشيبةأبيبنعثمان

عنعميربنعثمانعنأخرىطرقمن9()صا"الجهميةعلى"الردفيمندهوابن

نظر.أنسمنسماعهوفي،الائمةباتفاقضعيفوهوهذا،عثمانعلىفمداره.أنس

تهذيب"وانظر:(.611)ص"الإسلاميةالجيوشاجتماع"فيالمؤلفقالهجزء.في

.(416)للآجري"الشريعةو"(852)3/"لسننا

بنالفرجوفيه(.الباحثبغية-1)49""مسندهفيالحارثوأخرجه81(،0)2برقم

.هريرةأبايدركلموكذلكلين،فيه،طلحةأبيبنوعلي؛ضعيف،فضالة

أنسًا.يلقلمغفرةمولئعمرأنوتقدم،باسنادهأوطريقهمنأحدعندأجدهلم
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مولىاللّّهعبدبنعمرثنا،الخشنييحيىبنالحسنثنا،الأزرقخالد

"أتاني:يقول!يوّاللّّهرسولسمعت:قالمالكبنأنسحدثنيغَفْرة)1(،

ياهذهما:فقلت.سوداءنكتةفيهاالبيضاء،المرآةكهيئةيدهوفي،جبريل

منولأمتكلكعيدًاتكون،إليكبهابُعِثَالجمعةهذه:فقال؟جبريل

أنتمكثير،خيرفيهالكم:فقال؟جبريليافيهالنا)2(وما:فقلت.بعدك

اللّّهيسأليصلِّيعبديوافقهالاساعةوفيها.القيامةيومالسابقونالآخِرون

الساعةهذه:قال؟جبريلياالسوداءالنكتةهذهفما:قلت.أعطاهإلاشيئًا

المزيد.يومعندنانسمّيهونحن،الأيامسيِّدوهو،الجمعةيومفي)3(تكون

واديًاالجنةفياتخذربَّكبأنَّذاك)4(:قال؟جبريلياالمزيديوموما:قلت

عزَّالرَّبُّهبطالآخرةأياممنالجمعةيو!كانفإذا،أبيضمسكمنأفيَحَ

عليهافيجلسنور،منبمنابرالكرسيَّويحُفّ،كرسيِّهإلئعرشهمنوجلَّ

الصدِّيقونعليهافيجلس،ذهبمنبكراسيَّالمنابرَويحُفُّ.النبيِّون

لا،المسككُثْبانعلىفيجلسون،غرفهممنالغُرَفأهلويهبط.والشهداء

الجلالذولهميتبدَّىثمالمجلس!.فيفضلاوالكراسيِّالمنابرلأهليرون

ربُّ،ياالرضىنسألك:بأجمعهم)5(فيقولون،سَلُوني:فيقول،وتعالىتبارك

كلِّنَهْمةُتنتهيحتىفيسألوه)6(،سلوني:يقولثم.الرضىعلىلهمفيشهد

)1(ق،م:"عفيرة"،تصحيف.

".)2(ص:"لي

خطأ.،"فيها":مبوفي.صمنساقطفي"")3(

"ذلك".:م،ق)4(

"."فيسألون:ك،ع)5(

.الجادةعلى""فيسألونه:،عك)6(
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خطرولا،سمعتأذنولارأت،عينلابماعليهميسعىثم:قال.منهمعبد

الغرفأهلويرتفع،عرشه[لىكرسيِّهعنالجبَّاريرتفعثم.بشرقلبعلى

خضراء،زُمُرَّدةأوحمراءياقوتةأوليضاءلؤلؤةمنغرفةوهي.غرفهمإلى

متدلِّية-مطَّردة)2(:قالأو-أنهازُهافيهامنوَّر!وَصْم،ولا(1قَصْم)فيهاليس

فييتباشرونالجنَّةفاهل:قال.ومساكنهاوخدمهاأزواجهافيهاثمارُها،فيها

بالمطر(".الدنيافيالدنياأهليتباشركما،الجمعةبيومالجنَّة

مروانبنأزهرحدثني(")3(:الجنة"صفةكتابفيالدنياأبيابنوقال

عنالمطيَّب)4(،بنالقاسمثنا،الشيبانيعَرَادةبناللّّهعبدثناالرَّقَاشي،

جبريلأتاني)):!لمجمّاللّّهرسولقال:قالحذيفةعن،وائلأبيعن،الأعمش

سوداء.لُمْعةوسطهافيو[ذاوأضوئه)6(،()هالمرائيكأحسنمرآةكفِّهوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

(6(

المصادر:بعضوفي.تصحيفولعلهبالفاء،"فصم"غيرها:وفي.نق،،صفيهكذا

القصم.:وضده.بينونةدونالكسر:والوصمالفصم."قصمولا"فصم

الغرفة.وصففهي""منوَّرةأما.أنهارُها"فيها"مطَّردةٌ:يعني

(1/634)"المتناهيةالعلل"فيالجوزيابنوأخرجة(،أطلسدار.ط332-)برقم

ابنوقالبشيء.ليسعرادةبنالدّهعبد:يحييقال،يصحلاحديث"هذا:وقال

وقال."عليهيتابعلايرويهماعامة(،:435-425)6/ترجمتهفي"]"الكاملعدي

منكر"(:661)5/و"الكبير"713(/4)"الأوسط"التاريخفيالبخاريعنه

."الحديث

حاشيةعفيبعضهمعليهنبَّهوقد.تصحيف،""الخطيب:نمب،،قص،عداما

أيضًا.

أثبت.كما"الجنة"صفةمطبوعةوفي،المرايا"":ن،ق،صعداما

صفة"فيوكذا.محضصوابالنسخمنأثبتوما"وأضوئها".:المطبوعةالنسخفي

حديث-فيجم!ي!النبيقولومنه،عتيقأسلوبوهو.العساسلةتحقيق"الجنة
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الجمعة؟وما:قلت.الجمعةهذه:قالفيها؟أزىالتياللُّمعةهذهما:فقلت

يُرجىوماالدنيا،فيوفضلهبشرفهوسأخبرك،عظيمربكأياممنيوئم:قال

الاَخرة.فيباسمهواخبرك،لأهلهفيه

الخلق.أمرَفيهجمَعوجلَّعزَّادلّّهفإنَّ(،1الدنيا)فيوفضلهشرفهفاما

مسلمةأمةأومسلمعبديوافقهالاساعةًفيهفإنَّ،لأهلهفيهيرجىماوأما

فإنواسمهالآخرةفيوفضلهشرفهوأما.إياهأعطاهماإلاخيرًافيهاادلّهيسأل

جرَتالنارإلئالناروأهلَالجنةإلىالجنةأهلصيَّرإذاوتعالىتباركادلّّه

وجلَّعزَّادلّهفأعلَمَ)2(نهار،ولاليلفيهاليس،اللياليوهذهالأيامُهذهعليهم

وساعاته.ذلكمقدار

أهلَنادىجمعتهمإلىالجمعةأهليخرجحينالجمعةيومُكانفإذا

يعلملاالمزيدوواديالمزيد.واديإلئاخرجوا،الجنةأهليا:منادٍالجنة

السماء.فيرووسُهاالمسككُثبانُ(4فية)،اللّّهلاإوعرضه)3(وطولهسعتَه

المؤمنينغلمانويخرجنور،منبمنابرالأنبياءغلمانفيخرج:قال

فيزوجعلىوأرعاهطفلعلىأحناه،الإبلركبننساءخيرقريش"نساء:هريرةأبي

الخصائص""وانظر:2(.5)27ومسلم3(443)البخاريرواه"يدهذات

حاشية-1/23)الشعراء"فحولو"طبقات(133)صالفكر"و"نتائج42(1)2/

شاكر(.محمودالأستاذ

النظر.لانتقالمبص،منساقطالدنيا"...يرجىوما")1)

الرسالة.طبعةوتابعتة،"علمقدإلا"إلىالفقيغيَّره2()

".طوله"سعة:الأخرىالنسخوفي".الجنةصفةو"صفيهذا)3(

فيع.ومستدرك،كمنساقط"فية"(4)
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عليهماللّّهبعثمجالسهمالقومُوأخذلهموُنسِعتفإذا،ياقوتمنبكراسيَّ

ثيابهم،تحتمنوتُدخلِه،المسكذلك(1تثير)""المثيرةتُدعىربحًا

المسكبذلكتصنعكيفأعلَمُالريحتلك.وأشعارهموجوههمفيوتُخرِجه

.الأرنزوجهعلئطيبٍكلُّ[ليهادُفعلوأحدكمامرأةمن

أظهرهم.بيننسعوه:عرشهحملةإلىوتعالئتباركاللّهيوحيثم:قال

يروني،ولمبالغيبأطاعونيالذينعباديياإليَّ:منهيسمعونماأولفيكون

كلمةً)2(فيُجْمِعون.المزيديومفهذاسَلُوا،.أمريواتَّبعوا،برسليوصدَّقوا

إنِّي،الجنةأهلياأن:إليهماللّهفيرجععنَّا.فارضَ،عنكرضينا)3(:واحدة

فيجتمعونالمزيد.يومفهذا،فسلوني،داريأُسْكِنكملمعنكمأرنزَلملو

لهمفيتجلَّىالحُجُبتلكفيكشف.إليهننظروجهَكربَّنا،:واحدةكلمةعلى

يحترقوالا(أن)هقضى(أنه)4لولاشيءنورهمنفيغشاهموجلَّ،عزَّ

.نورهمنيغشاهملمالاحترقوا

أعطئوقد،منازلهمإلىفيرجعون.منازلكمإلىارجعوا:لهميقالثم

:"تنثر".)1(ج،مب

يحتمل:،عكفيالفعلرسمأنإلاأكثرها،فيبالنصبمضبوطًاالنسخجميعفيكذا)2(

كماعلى""فيجتمعون:"الجنة"صفةوطبعاتالمطبوعةالنسخوفي.""فيجتمعون

سيأني.

"ربَّنا".:زيادةبعده،عكفي)3(

.("اللّهأنّ":ج(4)

"."أنهم:،عك)5(
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وقد،أزواجهمالئفيرجعون.فيهكانواماعلئالضِّعفَ(1)منهمواحدكلَّ

حتىالنُّورُترادَّرجعوافاذا.نورهمنغشيهمممَّاعليهموخَفِينعليهنخَفُوا

خرجتملقد:ازواجهملهمفتقولعليها،كانواالتي)2(صورهمإلئيرجعوا

وجلعزاللّّهانَّذلك:فيقولون.غيرهاعلىورجعتم،صورةعلىعندنامن

منأراهمقدولكنهخلق،بهأحاطماواللّّهإنه:قال.منهفنظرنالنا،تجلَّى

فهم:قال.منهفنظرنا)3(:قولهفذلك:قال.يريهمأنشاءماوجلالهعظمته

".فيهكانواماعلىالضِّعفَأيامٍسبعةكلِّفيونعيمهاالجنةمسكفييتقلَّبون

قُتلَفومِّناخفِىَما!وفَلَالغ!نَفسٌ:تعالىقوله))فذلك!يووّ:اللّّهرسولقال

."(71:السجدة]!بَغمَوُنَدؤابِمَ!جَزَآءَمأَغيُنٍ

ثنامحمد،بنعصمةحديثمن)4("الجنة"صفةفينعيمأبوورواه

به.شبيهًاأنسعن،صالحأبيعنعُقْبة،بنموسى

فيع.ومستدرككمنساقط""منهم(1)

تحريف.،"قصورهم":ص(2)

."قولهم":مب3()

958()8/"الكامل"فيعديابنقال،الأنصاريمحمدبنعصمةوفيه226(،)4/2()

بنيحيىعنذكرتماغيرلههذامحمدبنوعصمة":رواياتعدةلهساقأنبعد

غيرحديثهوكل،المدنيينمنوغيرهمعروةبنوهشامعقبةبنوموسىسعيد

:(4942،043/)"الضعفاء("فيالعقيليوقال."الحديثمنكروهو،محفوظ

ونقلالاعتبار"،جهةعلىإلاحديثهيكتبممنليس،الثقاتعنبالبواطيل"يحدث

"العلل"فيالدارقطنيوقال."الحديثيضع،كذاب"هذا:قالأنهمعينابنعن

."متروك":(441)
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عن،المسعوديحديثمنأيضًا)1("الجنة"صفةفينعيمأبووذكر

اللّّهفإنالدنيا،فيالجمعةإلى"سارعوا:قالاللّّهعبدعن،عبيدةأبيعن،المنهال

فيكونون،أبيضكافورمنكثيبعلىجمعةكلَّالجنةلأهليبرزوتعالىتبارك

لمشيئًاالكرامةمنلهمويُحدِث،الجمعةإلىسرعتهمقدرعلىالقربفيمنه

".لهمأحدثوقدأهليهمإلىفيرجعون2(،ذلك)قبلرأوهيكونوا

فصل

الجمعةمبدأفي

أبيه،عنسهل،بنأمامةأبيبنمحمدحدثني)3(:إسحاقابنقال

حينأبيقائدَكنتُ:قال،مالكبنكعب)4(بنالرحمنعبدحدثني:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

"التوحيد"فيخزيمةوابن(131)2/الزهد""فيالمباركابنوأخرجه227(،)2/

اَلعادلنشرة-046)"السنة"فيأحمدبنالدّهوعبدالأخير(البابفيالكتاب)آخر

238()9/والطبراني(أطلسدار.ط-09)("الجنة"صفةفيالدنياأبيوابن(حمدان

نشرة2-)395"الكبرىالإبانة"فيبطةوابن(1،661)65"الرؤية"فيوالدارقطني

اختلط،قدكانإنوالمسعودي.بهالمسعوديعنطرقمنكلهم(حمدانآلعادل

ابيه.منيسمعلمعبيدةوأبو،الاختلاطقبلمنةسمِعمَنالطرقبعضففي

.خصورةفيالسقطهناانتهى

(8201)ماجهوابن(01)96داودأبووأخرجه(.1/435)هشامابنعنهنقله

(4172)خزيمةوابن(1)وفضلها"الجمعة"فيالمروزيالأمويعليبنوأحمد

،1/503)والطبراني7(0)13حبانوابن3(4/0)"الأوسط"فيالمنذروابن

والبيهقي(187)3/والحاكم(5871-1)585""السننفيوالدارقطني19(/91

حسنوالحديث(،2144/)"النبوةو"دلائل(176،177)3/"الكبرى"السننفي

البيهقي.كلاممنسيأنيكمابالتحديثصرَّحوقد،إسحاقبنمحمدلأجل

.صمنساقطكعب"بن"
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أمامةلأنياستغفربها،الأذانفسمع،الجمعةإلىبهخرجتفإذا.بصرهكُفَّ

أسألهلاأنعجزًاإنَّ:فقلت.منهذلكأسمعحينًافكنتُ)1(.زُرارةبنأسعد

له.استغفربالجمعةالأذانسمعفلما،أخرجكنتكمابهفخرجتهذا.عن

الأذانسمعتكلَّمازرارةبنلأسعداستغفاركأرأيتَ!أبتاهيا:فقلت

مقدَمقبلبالمدينةبناجمعمنأولَأسعدُكان!بنئَيأي:قال؟بالجمعة

نقيع:لهيقالنقيعفيبَياضة،بنيحَرَّةمن)2(هَزْمٍفي!ي!اللّهرسول

رجلًا.أربعون:قاليومئذ؟أنتموكم:قلت.الخَضَمات

وكان،الروايةفيسماعهذكرإذاإسحاقبنومحمد)3(:البيهقيقال

انتهى.،صحيحالإسنادحسنحديثوهذاالإسناد.استقام،ثقةًالراوي

الجمعة.مبدأكانوهذا:قلت

-كماعوفبنعمروبنيفيبقُباءفاقام،المدينة!يوّاددّهرسولقدمثم

الخميس،ويومالأربعاءويومالثلاثاءويومالاثنينيوم-)4(إسحاقابنقال

بنسالمبنيفيالجمعةفأدركته،الجمعةيومخرجثم.مسجدهموأسس

جمعةأول)5(وكانت،الواديبطنفيالذيالمسجدفيفصلَّاها،عوف

.مسجدهتاسيسقبلوذلك،بالمدينةصلَّاها

صدروعنه-لماالكبرى"السننفيكما"مكثت"تحريفولعلة،النسخجميعفيكذا(1)

".فمكث":بعضهاوفي،التخريجمصادرمنوغيره-المؤلف

تصحيف.،بالذال""هذْم:مب،مفي2()

.(177)3/"الكبرى"السننفي)3(

.(1/494)هشاملابن"السيرة"(4)

"."فكانت:ص،م،قعداما5()
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بلغنيفيماع!الهاللّّهرسولخطبهاخطبةأولوكاذت)1(:إسحاقابنقال

ما!ماللّهرسولعلىنقولأنباللّهونعوذ-الرحمنعبدبنسلمةأبيعن

بعد،"أما:قالثم،أهلههوبماعليهوأثنىاللّّهفحمد،فيهمقامأنه-يقللم

غنَمهلَيَدعَنَّثمأحدُكم،ليصْعَقَنَّواللّّه:تعلَّمُنَ.لأنفسكمفقدِّموا،الناسأيها

ألم:دونهيحجُبهحاجمثولاترجمانلهليسربُّه،لهلَيقولنَّثم،راعٍلهاليس

لنفسك؟قدَّمتَفما؟عليكوأفضلتُمالا،وآتيتُكفبلَّغَك،رسوليياتِك

جهنم.غيريرىفلاقُدَّامه،لينظرَنَّثمشيئًا.يرىفلاوشمالا،يمينًافَلَينظرَنَّ

لمومن.فليفعل،تمرةمنبشِقٍّولوالنار،منوجههيقي)2(أناستطاعفمن

سبعمائةإلىأمثالهاعشرَ)3(الحسنةُتُجزىبهافإنَّطيِّبة،فبكلمةيجد

".وبركاتهاللّّه)4(ورحمةعليكموالسلام.ضعف

)1(

)2(

)3(

)4(

(294)"الزهد"فيالسريبنهنادواخرجه(.1/005)هشاملابن""السيرة

بنمحمدعنبكيربنيونسطريقمن52(4)2/"النبوة"دلائلفيوالبيهقي

شريق،بنالأخنسبنعثمانبنمحمدبنعثمانبنالمغيرةحدثني:قالإسحاق

لمجيمّالنبيخطبهاخطبةأول"كان:قالعوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيعن

مرسل.فالحديث."(...فيهمقامأنهبالمدينة

الإسنادفي"الزهد"محققفتصرف،ذكرتمانحولهناد"الزهد"مخطوطةفيكان:تنبيه

بنالأخنسبنعثمانبنمحمدعن،عثمانبنالمغيرة"حدثني:فجعلهمنه،حدسًا

فيكثيرابننقلههكذاأنهالبيهقيعندوما"الزهد"مخطوطةفيمايؤيدومما."شريق

387(.)5/"الباري"فتحفيرجبابنوكذا(4/285)"والنهاية"البداية

.""يتقي:م،ق

بعشر".":،عك

.مفيالجلالةلفظيردلم
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"إنَّ:فقال،أخرىمرةً!ي!اللّّهرسولخطبثم(:1)إسحاقابنقال

أعمالنا.سيئاتومنأنفسناشرورمنباللّّهنعوذ.وأستعينهأحمده،دلّّهالحمد

اللّّهإلاإلهلاانوأشهد.لههاديفلايُضلِلومنله،مُضِلَّفلااللّهيهدهمن

فياللّهزيَّنهمنأفلحقد.اللّّهكتابُالحديثأحسنَإنَّ.لهشريكلاوحده

.الناسأحاديثمنسواهماعلىفاختارهالكفر،بعدالإسلامفيوأدخلهقلبه

قلوبكم.كلِّمناللّّهأحِبّوا.اللّّه)2(أحبَّماأحِبُّوا.وابلغُهالحديثاحسنُإنه

اللّهيخلُقماكلِّ]منفإنه؛قلوبكمعنهتقسُولا،وذكرهاللّهكلامتملُّواولا

والصالحَالعباد،من]ومصطفاهالأعمالمنخِيرَتَهسمَّاهقد،ويصطفييختار

ولااللّّهفاعبدوا.والحرامالحلالمنالناسُأوتيماكلِّومن،الحديثمن

بأفواهكم.تقولونماصالحَاللّّهواصدقوا،تقاتهحقَّواتقوهشيئًا،بهتشركوا

".عليكموالسلام.عهدُهيُنْكَثانيغضباللّّهإنَّ.بينكماللّهبروحوتحابُّوا

)3(.الخطبةفيهديهذكرعند"!ي!خطبهمنطرَفٌتقدَّموقد

فصل

بعباداتوتخصيصه،وتشريفه،اليومهذاتعظيم!يوّهديهمنوكان

.غيرهعنبهايختصَّ

وهما،قولينعلى؟عرفةيومأمأفضلهوهلالفقهاء:اختلفوقد

دلائل"فيالبيهقيوأخرجه.منةالمعقوفينبينوما5(1/10)هشاملابن""السيرة(1)

السابق.التخريجفيالمذكوربالإسناد52(2452.5/)"النبوة

،ع.كمنساقطاللّه"أحبما"أحبوا)2(

هديهفيأيضًاآخرفصلوسيأني.م،قص،فيتردلم"الخطبة...تقدم"وقدالجملة)3(

خطبة.في!شَي!
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)1(.الشافعيلأصحابوجهان

2(.()الإنسانعلىأتى)هلو(تنزيل)المبسورنيفجرهفييقرأع!وّوكان

بسجدةالصلاةهذهتخصيصالمرادأنَّعندهعلملاممنكثيرويظنُّ

استحبَّالسورةهذهأحدهميقرألموإذا.الجمعةسجدةويسمُّونها،زائدة

علىالمداومةَالأئمةمنكرهمنكرهولهذا.سجدةفيهاأخرىسورةقراءة

الجاهلين.لتوهُّمدفعًاالجمعةفجرفيالسورةهذهقراءة

هاتينيقرأ!ي!النَّبيُّكانإنما:يقولتيميةابنالإسلامشيخوسمعت

فانهمايومها،فيويكونكانماتضمَّنتالأنهماالجمعةفجرفيالسورتين

يوميكونوذلك،الخليقةوحشرالمعادذكروعلىآدمخلقعلىاشتملتا

.ويكونفيهكانبماللأمةتذكيراليومهذافيقراءتهمافي)3(فكان،الجمعة

حيثقراءتهاالمصلِّييقصدحتىمقصودةًليستتبعًا،جاءتوالسجدة

الجمعة.يومخواصِّمنخاصَّةفهذه)4(.اتفقت

ليلتة،وفي!ييهالنبيعلىفيهالصلاةكثرةاستحباب:الئانيةالخاصَّة

)5(."الجمعةوليلةَالجمعةيومَعليَّالصلاةمن"ا"كئِروا:لقوله

.(9304-)صالمسألةتقدمتوقد381()6/"المهذبشرح"المجموعانظر:(1)

.(43)صتقدموقد،هريرةأبيحديثمن88)0)مسلم(01)68البخاريأخرجة2()

."وكان":م،ق،ص3()

وقد(،4/2041)الفوائد""بدائعفيالإسلامشيخإلئعزوهدونالكلامهذاانظر(4)

أخرىمرةوسيأني(،43)صعرفةيومالجمعةوقفةذكرفيهذاكتابنافينحوهمضى

الجمعة.يومخواصِّمنوالثلاثينالثالثةالخاصةذكرعند

سليم-بنصفوانعنمحمدبنإبراهيمعن(432)2/""الأمفيالشافعيأخرجه)5(
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فيعليه1(فللصلاة)،الأيامسيِّدالجمعةويوم،الأنامسيِّد!ممّاللّهورسول

الدنيافيأمتهنالتهخيركلَّأنَّوهيأخرىحكمةمع،لغيرهليستمزيةاليومهذا

وأعظمُ.والآخرةالدنياخيربينبهلأمتهادلّّهفجمعيده،علىنالتهفانماوالآخرة

منازلهمإلىبعثهمفيهفانَّ،الجمعةيومتحصلفانهالهمتحصلكرامة

فيلهمعياوهو.الجنةدخلواإذالهمالمزيديوموهو،الجنةفيوقصورهم

سائلهم.يردُّولا،وحوائجهمبطلباتهمتعالىاللّّهيُسعفهم)2(فيهويومٌالدنيا،

وأداءِوحمدِهشكرهفمِن،يدهوعلىبسببهلهموحصلعرفوهإنماكلُّةوهذا

وليلته.اليومهذافيعليهالصلاةمنيُكثَرأن!سًي!حقِّهمنالقليل

ومن،الإسلامفروضآكدمنهيالتيالجمعةصلاة:الثالئةالخاصَّة

وأفرضهفيهيجتمعونمجمعكلِّمنأعظموهي.المسلمينمجامعأعظم

الجنةأهلوقربُ.قلبهعلىاللّّهطبعبهاتهاونًاتركهاومن.عرقةمجمعسوى

يومالإماممنقربهمبحمسبالمزيديومالزيارةإلىوسبقُهمالقيامةيوم

إليها.وتبكيرهمالجمعة

جدًّا.مؤكَّدأمروهويومها)3(،فيبالاغتسالالأمر:الرابعةالخاصَّة

"جزءفيالقطيعيوأخرجه42(.40/)"السنن"معرفةفيطريقهمنوهومرسلًا،

بنفضلخليفةأبيطريقمنكلاهما924()3/والبيهقي2(17)صدينار"الألف

إسحاقأنيعنطَهْمانبنإبراهيمعنسلامبنالرحمنعبدعنالجُمَحيالحُباب

شواهد،وله.إسحاقأبيعنعنةمنيخشىماإلاصحيحوإسنادهمرفوعًا،أنسعن

.(4)!الغليلإرواء":وانظر.للمؤلف"الأفهامجلاء":انظر

.""وللصلاة:م،ق،صعداما(1)

تصحيف."،"يشفعهم:م،ق،ص2()

.صفحاتبعدفيهوردمابعضالمؤلفسيورد)3(
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الوضوءووجوبِ،الصلاةفيالبسملةوقراءةالوتروجوبِمنأقوىووجوبه

منالوضوءووجوبِالذكر،مسِّمنالوضوءووجوبِالنساء،مسِّمن

والقيء،والحجامةالرُّعافمنالوضوءووجوب،الصلاةفيالقهقهة

علىالقراءةووجوبِالأخير،التشهُّدفيع!ياّلهالنبيعلىالصلاةووجوبِ

.المأموم

لهمنبينوالتفصيل،والإثبات،النفي:أقوالثلاثةوجوبهفيوللناس

فيستحَبُّعنه،مستغنٍهوومن؛عليهفيجببه)1(،إزالتهاإلىيحتاجرائحة

أحمد)2(.لأصحابوالثلاثة.له

غيرهفيالتطيُّبمنفيه)3(أفضلوهو.فيهالتطيُّب:الخامسةالخاصَّة

.الأسبوعأياممن

.غيرهفيالسِّواكعلىمزيةوله.فيهالسِّواك:السادسةالخاصَّة

.الصلاةإلىالتبكير:السابعةالخاصَّة

يخرجحتىوالقراءةوالذكربالصلاةيشتغلأن:الثامنة(الخاصَّة)4

.لإماما

أصحِّفيوجوبًاسمعهاإذاطخطبةالإنصات:التاسعة(الخاصَّة)ه

ص،ق،م."من)1("به

.(522-422)3/("المغني":انظر2()

فيع.مستدرك،كمنساقط""فيه)3(

.،جصفييردلم"الخاصَّة"لفظ)4(

.نمب،،،عكمنوالعاشرةالتاسعةمع""الخاصَّةلفظ)5(
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(1)"المسند"وفي.لهجمعةفلالغاومَنلاغيًا،كانتركهفان،القولين

".لهجمعةفلاانصِتْ،:لصاحبهيقول"والذي:مرفوعًا

!و:النبيعنرويفقد.يومهافيالكهفسورةقراءة:العاشرةالخاصَّة

إلىقدمهتحتمننورلهسطَعالجمعةيومفي)2(الكهفسورةقرا"من

وذكره)3(."الجمعتينبينمالةوغُفِر،القيامةيومبهيضيءالسَّماءعَنانِ

أشبه.وهو،الخدريسعيدأنيقولمنمنصور)4(بنسعيد

)1(

)2(

)3(

4(

!يم،ادلّهرسولعنعباسابنعنالشعبيعنمجالدعننميرابنعن2()330برقم

أسفارًا".يحملالحماركمثلفهو،يخطبوالإمامُالجمعةيومَتكلَّم"مَن:وصدره

بة.نميرابنطريقمن9(21/0)والطبراني()5348شيبةأنيابنأيضًاوأخرجه

أبيبحديثوأعلّهبمجالد،95(،58)2/والمناكير""الأباطيلفيالجورفانيضعفه

يخطبوالإمام،أَنصِت:الجمعةيوملصحابكفلت"إذا:ولفظهعليهالمتفقهريرة

".لغوتفقد

.ن،م،ق،جمن"في"حرف

عنحمادبننعيمطريقمن2(94)3/والبيهقي368()2/الحاكمأخرجه

سعيدأبيعنعُبادبنقَيسعنمِجْلَزأبيعنالرُمَّانيهاشمأبيعنبشيربنهشيم

منصوربنسعيدفأخرجه،رفعهفيخولفقدحمادبنونُعيم.بنحوهمرفوعًا

بنهشيمعنفروياه34(،05)]الدارميالنعمانوأبو222((0)"الإيمان]"شعب

".الشعب"فيالبيهقيقالكماالصوابوهو،قولهمنسعيدأبيعلىموقوفًابهبشير

فلموشعبةالثوريسفيانخالفهإذبشير،بنهشيمُ"الجمعة"يوم:بزيادةتفرّدوفد

حمادبنلنعيم"و"الفتن6(073230،)"الرزاقعبد"مصنفانظر:يذكراها.

والحاكم(1،47201)7230للنسائي"الكبرىالسننو"(1،5821)957

الأحاديث"انظر:التفصيلمنولمزيد23(.10)للدارفطني"و"العلل564(/1)

.الفوزانفوزانبناددّهلعبد"الجمعةيومالكهفسورةفراءةفيالواردة

إذ-موقوفًاكونهيضرولا.سبقكما"الإيمانشعب"فيالبيهقيأخرجهطريقهومن(
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عندالزوالوقتفيهالصلاةفعلُيكرهلاأنةعشر)1(:الحادية

يكنولم.تيميةابنالعباسأبيشيخنااختياروهو،وافقهومن)2(الشافعي

النبيعنقتادةأبيعنالخليلأبيعنمجاهدعنليثحديثعلىاعتماده

إلاتُسْجَرجهنَّم"إنَّ:وقالالجمعةيومإلاالنهارنصفالصلاةىهأف!ي!

لةيستحَبُّالجمعةإلىجاءمنأنَّعلىاعتمادهكانهـانما)3(."الجمعةيوم

يومرجلٌيغتسللا":الصحيحالحديثوفي.الإماميخرجحتىيصلِّيأن

طيبمنيمسُّأودُهْنه،منويدَّهِن،طُهرٍمناستطاعماويتطهَّر)4(،الجمعة

تكلَّم[ذايُنْصِتثمله،كُتِبمايصلِّيثم،اثنينبينيفرِّقفلايخرجئم،بيته

)5(.البخاريرواه".الأخرىالجمعةوبينبينهمالهغُفِرإلا-الإمامُ

.الإمامخروجوقتفيإلاعنهايمنعةولم،لهكُتِبماصلاةِإلىفندَبة

فيسلفكماالجمعةيومتخصيصيثبتلاولكن،الرأيقِبلمنيُقاللاهذامثل

التخريج.

علىالمؤلفجرىوقد.عشر(""التاسعةإلىالأصولجميعفيعشر""بتذكيركذا(1)

9(.8230-29/)المكَّلفينطبقاتذكرفي"الهجرتيناطريقمسوَّدةفيهذا

وأكتفي."عشرة"التاسعةإلئجميعًاالعددينبتأنيث"عشرة"الحادية:والصواب

الموضع.هذافيذلكعلىبالتنبية

.(131)8/الأمبكتابملحقًا"المزني"مختصرانظر:)2(

،(2464/)والبيهقي772()5""الأوسطفيوالطبراني(01)83داودأبوأخرجه)3(

منيسمعلمالخليلوأبو،الخليلأبيمنأكبرمجاهد،مرسلهو"داود:أبووقال

علية.المصنفكلاموسيأتي.ضعيف،سليمأبيبنليثأيضًاوفيه"،قتادةأبي

"فيتطهَّر".:ن،مبم،ق،ص،)4(

)883(.برقم)5(
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عليه)2(وتبعه)1)،الخطاببنعمرمنهم،السلفمنواحدغيرقالولهذا

تمنعوخطبتُه،الصلاةيمنعالإمامخروجُ)3(:حنبلبنأحمدالإمام

النهار.انتصافَلا،الإمامخروجَالصلاةمنالمانعفجعلوا)4(.الكلام

يشعرونولاالسُّقوفتحتالمسجدفييكونونالنَّاسفإنَّوأيضًا

ولا،الزوالبوقتيدريولا،بالصلاةمتشاغلًايكونوالرجل،الزوالبوقت

ولا؛ويرجع،الشمسإلىوينظر،الناسرقابَويتخطَّى،يخرجأنيمكنه

ذلك.لهيشرع

لم)6(الخليلأبو،مرسل"هوداود)5(:أبوقالهذا،قتادةأبيوحديث

قولُأوقياسوعضَدهالعملُبهاتصلإذاوالمرسل."قتادةأنيمنيسمع

عنالروايةعنورغبتهالشيوخباختيارمعروفًامرسلةكانأوصحاني،

به.عُمِلقوتَه=يقتضيمما،ذلكونحووالمتروكينالضعفاء

شيبة"أبيابنو)مصنف893()2/للشافعي"الأمو"274()"مالكموطأ"انظر:(1)

،417/)"المصنف"وانظر:(.4/89،001)المنذرلابن"الأوسطو"5(12)6

(.يصليفلاالإمامخطبإذا:يقولكانمن72-

تصحيف.،"ومعه":ص)2(

.جمنساقط"حنبل..عمر."منهم)3(

قوله:ادلَّةُ!صكَئهُزَعمرإلى(2291/)"الخرقيمختصرشرج"فيالزركشيعزا(4)

الموطأ""فيمالكورواه."الكلاميقطعوكلامه،الصلاةيقطعالإمامخروج"

عن535(1)الرزاقعبدوأخرجه.قولةمنالزهريعن(مصعبأبيرواية-044)

المسيب.بنسعيد

.(1)830عقب""السننفي)5(

أثبتكما"السنن"وفي."الخليلأبالأن":ن،مبوفي."الخليلأبو"لأن:م،قفي)6(

.الأخرىالنسخمن
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:فقال"كتابه"فيالشافعيذكرهمامنها:أُخَر،شواهدعضَدهفقدوأيضًا

أنَّهريرةأبيعنسعيد،أبيبنسعيدعناللّه،عبدبنإسحاقعنوروي

يومإلاالشمستزولحتىالنهارنصفَالصلاةعن!ى!اللّهرسول

"كتابفيورواه(.1)"الحديث"اختلافكتابفيرواههكذا.الجمعة

الأحمر،خالدأبوورواه.إسحاقعنمحمدبنإبراهيمحدثنا)2(:"الجمعة

أبيعن،المقبريسعيد)3(عنادلّّه،عبد:لهيقالالمدينةأهلمنشيخعن

ع!يه)4(.النبيعن،هريرة

أبيعن،عجلانبنعطاءحديثمن)5(""المعرفةفيالبيهقيرواهوقد

الصلاةعنينهى!ي!اللّّهرسول"كانقالا:هريرةوأبيسعيدأبيعننضرة

قاله،بهيُحتَجُّلامَنفيهإسنادهولكن."الجمعةيومإلاالنهارنصف

قتادةأبي)8(روايةإلىالأحاديثهذهانصمَّتإذاولكنقال)7(:)6(.البيهقي

.القوةبعض)9(أخذت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(لأما-01/79)

.3(279/)"لأما"

خطأ.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذاسعيد("،بن":مب

.(437)3/"السنن"معرفةفيالبيهقيكلاممنكلهاوالفقرة(.464)2/البيهقيأخرجة

/3(438).

ميزان"انظر:.الحديثمنكركذاب،البصريالحنفيعجلانبنعطاءبهيقصد

.7(5)3/"لاعتدالا

".قالالبيهقي"قالهمنبدلًا("البيهقي"قال:،عكوفي،جمنساقط""قال

.الأصولمنأثبتكماالنقلمصدروفي""حديث:والمطبوعخفي

تصحيف.وكلاهما،""أخدث:نوفي"،"أحدث:ك
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والصلاةُالجمعةإلىالتهجيرُ:الناسشأنمن(:1)ا!ةدكهءالشافعيقال

فيموجودالشافعيإليهأشارالذي)2(:البيهقيقال.الإمامخروجإلى

الجمعة،إلىالتبكيرفيرغَّب!شًي!النَّبئَ)3(أنَّوهو،الصحيحةالأحاديث

الأحاديثهذهيوافقوذلك.استثناءغيرمنالإمامخروجإلىالصلاةوفي

ذلكفيالرخصةَورُوِّينا.الجمعةيومالنهارنصفَالصلاةُفيهاأبيحتالتي

)5(.ومكحولوالحسن)4(طاوسعن

:أقوالثلاثةعلىالنهارنصفالصلاةكراهةفيالناساختلف:قلت

)6(.مالكمذهبوهذا،بحالكراهةوقتليسأنه:أحدها

أبيمذهبوهذا.وغيرهالجمعةيومفيكراهةوقتأنه:والثاني

أحمد)8(.مذهبمنوالمشهور)7(حنيفة

وهذا.فيهكراهةوقتَفليسالجمعةيومإلاكراهةوقتأنه:والثالث

(الام-01/201)"الحديثاختلاف"في(1)

438(.)3/"السننمعرقة"في2()

".اللّهرسول":ص)3(

الفقيجمعثمالميمنية،الطبعةفيوكذا،""طاوسموضعفيعطاء"":مبفيوقع)4(

الرسالة.طبعةوتبعتهبينهما!

،1475)شيبةأبيوابن5336(،)5335الرزاقعبدفأخرجهطاوسأثرأما)5(

الجعدوابن(ه476،ه474)شيبةأبيابنفأخرجهالحسنأثروأما5(.475

به.أظفرفلممكحولأثروأما32(.)13

277(./1)"المدونةاختصارفيالتهذيب")6(

692(./1)"الصنائعبدائع")7(

535(.)2/"المغني"86(،20/)"الكوسجمسائل")8(
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.()1أعلمواللّّه.الشافعيمذهب

)سبح(أو(21()المنافقينو(المجمعة)سورةقراءة:عشرالئانية

الجمعة.فيبهنَّيقرأ!اللّهرسولكانفقد.الجمعةصلاةفيو)الغاشية(

)3(.""صحيحةفيمسلمذكره

حدثح!أتاكو)هل(ب)الجمعةفيهايقرأكان!أنهأيضًا)4(:وفيه

كلة.ذلكعنةثبت(،الغاشية

الركعتين،فيإحداهمايقرأأوبعضها،سورةكلِّمنيقرأأنيستحَبُّولا

(.ذلك)ْعلىيداومونالألمةوجُهَّال.السنَّةخلاففإنه

بناللّهعبدأبوروىوقد.الأسبوعفيمتكرِّرعيديومأنهعشر:الثالثة

اللّهرسولقال:قالىالمنذرعبدبنلُبابةأبيحديثمن")6("سننهفيماجه

يوممناللّهعندأعظموهو.اللّهعندوأعظمهاالأيامسيِّدالجمعةيوم))إنَّ:ع!يه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.م،قمن"أعلم"واللّه

."المنافقون":ك

قراءةواما)987(،عباسوابن)877(هريرةأبيحديثفمنالأوليينقراءةأما

62(.)878/بشيربنالنعمانحديثفمنالأخريين

بشير.بنالنعمانحديثمن63()878/

.جمنساقطة"ذلك...يستحب"ولاالعبارة

()9555"و"المصنف81()4"المسند"فيشيبةأبيابنوأخرجه(،1)840برقم

و"فضائل27(21)""الشعبفيوالبيهقي33()5/والطبراني(551)48واحمد

اضطربوقد،لينفيه،عقيلبنمحمدبناللّهعبدعلىومداره2(.05)"الأوقات

.(44)4/الكبير""التاريخفيالبخاريإليهأشاركمابه،تفردهمعشديدًااضطرابًا

.37(2)6"الضعيفة":وانظر
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اللهوأهبَطم،%فيهوجلَّعزَّاللّّهخلق:خلالخمسفيهالفطر.ويومالأضحى

شيثًاالعبدُفيهااللّهيسأللاساعةوفيةآدم،اللّهتوفَّىوفيه،الأرضإلىآدمفية

سماءولامقرَّبملَكمنوما.الساعةتقوموفيهحرامًا،يسأللمماأعطاهإلا

يوممنيُشْفِقن)2(هُنّإلا(1شجر)ولاجبالولارياحولاأرضولا

".الجمعة

يقدرالتيثيابهأحسنفيةيلبسأن)3(للرجليستحَبّأنهعشر:الرابعة

:قالأيوبأبيحديثمن)4(""مسندهفيأحمدالإمامروىفقد.عليها

نإطيبمنومسَّ،الجمعةيوماغتسل"من:يقول!ي!اللّهرسولسمعت

المسجًد،يأتيحتىالسكينةوعليهخرجثم،ثيابهاحسنمنولبسله،كان

كانت-يصفيحتىإمامهخرجإذاأنصتثمأحدًا،يؤذِولم،لهبداإنفيركع

بينهما".لماكفارةً

!يوّاللّّهرسولسمعأنهسلامبناللّّهعبدعن)5(داود"أبي"سننوفي

"بحر".:وغيره""السننوفي.الخطيةالنسخجميعفيكذا(1)

."يشفقون"وهم:ك2()

.ن،مب،م،ق،صفي"للرجل"يردلم)3(

بنمحمدفيه،حسنوياسناده(،8004-004)6الطبرانيوأخرجه23571(،)برقم(4)

دونحاتمأبيوابنالبخاريذكرههذاوعمرانعمير،يحتىأبيبنوعمرانإسحاق

المنفعة""تعجيلانظر:2(،04)7/""الثقاتفيحبانابنوذكره،تعديلولاجرج

ابن"صحيحعلىتعليقهفيالألبانيوحسنه،خزيمةابنصححهوالحديث84).)2/

".خزيمة

إسنادهوفي.(671/)13والطبراني(5901)ماجهابنوأخرجه(،01)78عقب5()

-(5901)ماجهابنأخرجهآخرطريقوله.مجهولسعيد(،)أوسعدبنموسى
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ليومثوبَيناشترىلوأحدك!معلى"ما:الجمعةيومفيالمنبرعلىيقول

".مَهْنتهثوبَيسوىالجمعة

يومالناسخطب!يوّالنبيأنعائشةعن)1("ماجةابن"سننوفي

نإأحدكمعلى))ما:ع!ياّلهاللّّهرسولفقالالنِّمار،ثيابعليهمفرأى،الجمعة

مَهْنته)2(".ثوبَيسوىلجمعتهثوبينيتخذأنسعةًوجد

بنسعيدذكرفقدالمسجد.تجميرفيهيستحَبُّأنهعشر:الخامسة

)1(

)2(

فيبالكذبمتهم،الواقديفيه(،531/)13والطبراني(4)99حميدبنوعبد

وأخرجهبلاغًا.الأنصاريسعيدبنيحيىعن)292(مالكوأخرجه.الحديث

عنطرقمن343()3/والبيهقي(01)78داودوأبو(532.0533)9الرزاقعبد

الدارقطني""عللانظر:،الصوابهووالمرسلمرسلًا.حبانبنيحيىبنمحمد

691(1).

.ذكرهسيأتيعائشةالمؤمنينأمحديثمنشاهدوللحديث

بنزهيرعنسلمةأبيبنعمروعنالذهلييحييبنمحمدعن(01)69برقم

)588(:لابنه""العللفيحاتمأبوقال.عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنمحمد

حبانابنوعنه()1765خزيمةابنوأخرجه.الإسناد"بهذامنكرحديث"هذا

مستقيمةغيرعنهالشاميينورواية،التميميمحمدبنزهيروفيهمرسلًا.)2777(

ضعيفالطريقبهذافالحديث.دِمَشقيئهناعنهوالراويمناكير،عنهيروونفانهم

ومرفوعًا.مرسلًا

الهامش:فيولازائها،الميمبفتحمفيالكلمةضبطتالسابقالحديثوفيهنا

:الزمخشريقالتكسر،وقد.الميمبفتحالروايةالأثير:ابنقال،النهايةمن"حاشية

مِهنةيقالولا،الخدمةهيالميمبفتحالمَهنة:الأصمعيقال.خطأالأثباتعندوهو

:يقال.واحدةفعلةعلىجاءأنهإلا،وخِدمةجِلسةمثلقيللوالقياسوكانبالكسر.

".تمت.للخدمةابتذلونيأيوامتهنوني.وأمهُنهمأمهِنُهمالقوممَهنتُ
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أمر1!دلَّةُعَتهُرَالخطاببنعمرأنالمُجْمِر)2(اللّّهعبدبنلعيمعن
!صص1()0

قلت:النهار.ينتصفحينجمعةيومكلَّالمدينةمسجدَالمسجدَيُجْمِرأن

المُجْمِر)4(.نُعيمًا)3(سمِّيولذلك

فعلهاقبلالجمعةتلزمهلمنيومهافيالسفريجوزلاأنهعشر:السادسة

رواياتوهيللعلماء،أقوالثلاثةففيةقبلةوأما.وقتهادخولبعد

يجوز.:والتانيةأيضًا)6(.يجوزلا(:إحداها)ْأحمد.عنمنصوصات

خاصةً)7(.للجهاديجوز:والثالثة

.الزوالبعدالجمعةيومالسفرإنشاءعندهفيحرم،الشافعيمذهبوأما

)8(النواوياختياروهو،تحريمهأحدهما:،وجهانالطاعةسفرفيولهم

شيبةأبيابنوأخرج.2(175)المقدسيللضياء"والأحكام"السننفيكما(1)

وفضلها""الجمعةفيالمروزيالأمويعليبنوأحمد(091)يعلىوأبو)7523(

عمرأنعمرابنعننافع-عنلينوفيه-العمريعمربنالدّهعبدطريقمن)33(

)5586(."شيبةأبيابن"مصنفوانظر:.جمعةكلفيالمسجديجمركان

السطرهذامنكلماتوكأنَّ.الناسخبخطوليس،غلطوهوعطاء"بننعيمعن":مفي2()

له.بداكماشخصفاستدركهاغيرها،أوالرطوبةأجلمنذهبتالسابقوالسطر

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذا،"نعمي":مب)3(

.(2488/)9"الكمال"تهذيب(4)

أحدها".":ن،مب،ج5()

المطبوعة.النسخمنساقط"أيضًا")6(

أ/801آخرإلىهنامنصفيوالنص(.1/187)"والوجهين"الروايتينانظر:)7(

ومكرره،النصبينخلافوقعوقد،611-901قفيأخرىمرةالناسخنسخه

)صم(.برمزالمكررإلىفرمزنا

."لنوويا":ن،مب،ج)8(
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،الزوالقبلالسفروأما.الرافعياختياروهو،جوازه:والثاني.وغيره

.(1)الزوالبعدكالسفرأنه:والجديد،جوازه:القديم،قولانفيهفللشافعي

يومأحديسافر"ولا")2(:"التفريعصاحبفقالمالكمذهبوأما

،الزوالقبليسافرأنبأسولا،الجمعةيصليحتىالزوالبعدالجمعة

يصلّيحتىحاضروهوالفجرله)3(طلعإذايسافرلاأنوالاختيار:

".الجمعة

مطلقًا)4(.السفرجوازإلىحنيفةأبووذهب

اللّهرسولأنعمرابنحديثمن)5("الأفراد"فيالدارقطنيروىوقد

لاأنالملائكةعليهدعتالجمعةيومَاقامةٍدارمنسافر"مَن:قال!!يروّ

لهيعة.ابنحديثمنوهو".سفرهفييُصْحَب

عباصابنعنمِقْسَم،عن،الحكمحديثمنأحمد"()6(الإمام"مسندوفي

38(.)2/"الطالبينروضةو"6(11-4/016)للرافعيالكبير""الشرحانظر:(1)

()2(1/.)233

النقل.ومصدر،عكفييردلملة"")3(

".السروجينقله.قبلهلا،الزوالبعدحنيفةأبيعنديكره"نصها:حاشيةهنامفي()4

98(.2/)"البرهانيالمحيطو"3()صهللسمرقندي"المسائلعيون":وانظر

وعنهبكير،بهتفرّد،عنهنافعحديثمنغريب":وقال(الأطراف05-32)()5

في338()2/للضياء"والأحكامالسنن"عنصادروالمؤلف".لهيعةبنادلّّهعبد

والالار.الأحاديثمنمضىماوبعضالاَنيوالحديثالحديثهذاذكر

،4691)9شيبةأبيوابن2822()الظيالسيوأخرجه2317(،،1)669برقم)6(

388(-/11)والطبراني)527(والترمذي656(65،)4حميدبنوعبد3812(0
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الجمعة.يومذلكفوافقسريَّة،فيرواحةبناللّهعبد"!يوِوّاللّهرسولبعث:قال

فلما.ألحقُهمثم!ي!،النَّبيُّمعفأصلِّي،أتخلَّف:وقال،أصحابهفغدا:قال

نأأردت:قال،؟"أصحابكسعتغدوأنمنعك"ما:فقال،رآه!ي!النبيُّصلَّى

فضلَأدركتَماالأرضفيماأنفقتَ"لو:فقال.ألحقهمثم،معكأصلِّي

.(1مِقْسَم)منيسمعهلمالحكمَبأنَّأيضًاالحديثهذاوأُعِلَّ.غَدوتهم"

وانقطاعَهرفقتهفوتَخاففإن.رفقتهفوتَالمسافريخَفلمإذاهذا

والجماعة.الجمعةيُسقِطعذرهذالأنَّمطلقًا،السفرله)2(جازبعدهم

وقدالجمعةأذانسمعمسافرعنسئلأنهالأوزاعيعنرويماولعل

قولوكذلك.هذاعلىمحمولٌ")3(=سفرهفي"لِتَمْضِ:فقال،دابَّتَةأسرَج

سفر".عنتحبسلا"الجمعةعمر)4(:

ابنعنمقسمعنالحكمعنأرطاةبنالحجاجعنطرقمن266()3/والبيهقي

خالدأبيطريقمن2(05)6يعلىوأبو(461)9الترمذيوأخرجه.بهعباس

عنوالحجاجلمجي!،النبيعنهريرةأبيعنحازمأنيعنعجلانابنعنالأحمر

جميه.النبيعنعباسابنعنمقسمعنالحكم

منإلانعرفهلاحديثهذا")527(:عقبوقال(641)9الترمذيضعفهوالحديث(1)

الحكميسمعلم:شعبةقالسعيد:بنيحىقال:المدينيبنعليقال،الوجههذا

شعبة،عدّفيماالحديثهذاوليس،شعبةوعدّها.أحاديثخمسةإلامقسممن

"الرجالومعرفة"العللوانظر:."مقسممنالحكميسمعهلمالحديثهذاوكأنَّ

4(.520،)9126أحمدبناددّهعبدرواية

.صمنساقط"له")2(

23(./4)""الأوسطفيالمنذرابنذكره)3(

.أثرهتخريجوسيأتيوالمصادر.للنسخخلافًاعمر"ابن":المطبوعةالنسخفي(4)
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الفاصل؛هووالدليل،نزاعمسألةفهيمطلقًاالسفرجوازمرادهمكانوإن

عنالحذَّاء،خالدعنمَعْمر،عن1(")"مصنفهفيروىقدالرزاقعبدأنعلى

قضىمابعدسفرثيابعليهرجلًارأىالخطاببنعمرأنَّغيرهأوسيرينابن

حتىأخرجأنفكرهتسفرًا،أردت)2(:فقال؟شأنكما:فقال،الجمعة

هوفهذا.وقتها"يحضرلمماالسفرتمنعكلاالجمعة"إنعمر:لهفقال.أصلِّي

قبلة.منهيمنعولا،الزوالبعدالسفريمنعمنقول

أبيهعن،قيسبنالأسودعن،الثوريعنأيضًا)3(الرزاقعبدوذكر

اليومإنَّ:الرجلفقالالسفر،هيئةعليهرجلًاالخطاببنعمرأبصر:قال

مسافرًا،تحبِسلاالجمعةإنَّعمر:فقال.لخرجتُذلكولولا،الجمعةيوم

.الرَّواحيحِنلممافاخرُجْ

عن(،دينار)هبنصالحعنذئب،أبيابنعن،الثوريعنأيضًاوذكر)4(

)5536(.برقم(1)

"."قال:نمب،م،ق،2()

ابيابنوأخرجه(.4/58)""الاوسطفيالمنذرابنطريقهومن(،5)537برقم)3(

به.قيسبنالأسودعنطرقمن(187)3/والبيهقي5(1)47شيبة

والبيهقي237()ص""المراسيلفيداودأبووأخرجه5(،045)""المصنففي(4)

كانبأنهداودأبووصفهوقد،الروايةبهذهإلايعرفلاكثيربنصالحفيه(.187)3/

عندُكَينبنالفضلعن5(451)شيبةأبيابنأخرجهمالهويشهد.للزهريصاحبًا

له:فقلت،ضحوةًالجمعةيوميسافرأنيريدشهابابنَ"رأيتُ:قالذئبأبيابن

."الجمعةيومسافرلمجمّالدّهرسولإن:فقال؟الجمعةيومتُسافِر

فيكماكثير"بن"صالح:والصواب،القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخجميعفيكذا)5(

تنبيه.دونالرسالةطبعةفيصحّحوقد"المصنَّف"،
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.الصلاةقبلضحًىالجمعةيوممسافرًا!يوّادلّّهرسولخرج:قالالزهري

الرجليخرجهلكثير:أبيبنيحيىسألت:قالمعمرعن(1وذكر)

خرجقلَّما:ليفقال،فيهبالرخصةأحدِّثهفجعلت،فكرهه؟الجمعةيوم

كذلك.وجدتهذلكفينظرتَلو.يكرهمارأىإلاالجمعةيومفيرجل

إذا:قال)3(عطيةبنحسانعنالأوزاعيعن)2(المباركابنوذكر

يصاحَبولاحاجتهعلىيعانلاأنالنهارُعليهدعاالجمعةيومالرجلسافر

بعدالجمعةيومفيالسفر:قالأنهالمسيبابنعنالأوزاعيوذكر.سفرهفي

.الصلاة

قريةٍفيأمسىإذا:يقالكانأنهأبَلَغَكلعطاء:قلت)4(:جريجابنقال

قلت:.لَيُكْرَهذلكإنَّ:قاليجمِّج؟حتىيذهبفلاالجمعةليلةمنجامعةٍ

يضرُّه.فلاالنهارذلكلا،:قال؟الخميسيومفمن

صيامِهاسنهٍأجرَخطوةبكلِّالجمعةإلىللماشيأنَّعشر:السابعة

554(.1)""المصنففي1()

الحلية""فينعيموأبو5(1)58شيبةأبيابنوأخرجة.55(24)الرزاقعبدعنة2()

ذكرمادونفقطقولةعطيةبنحسانعنالأوزاعيعنطريقَينمن75()6/

المسيب.ابنعنالأوزاعي

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذا"،عطيةأبي":مب)3(

"مرادنسخة"المصنف"مخطوطفيليسالِعَطاءٍ"(.55)43الرزاقعبدأخرجه(4)

الكتبدار.ط،الأعظمي.]طالمطبوعاتمنشيءفيولا(،24ق2)جملا"

(،.831)3/التأصيلدار.ط(،531)3/العلمية
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أبيعنكثير،أبيبنيحيىعنمعمر،عن)1(:الرزاقعبدقالوقيامِها.

اللّهرسولقال:قالأوسبنأوسعن،الصنعانيالأشعثأبيعن،قِلابة

فانصت=الإماممنودناوابتكر،وبكّر،الجمعةيومواغتسلغسّل))مَن:ع!ياّله

قال.يسير"اللّّهعلىوذلكوقيامُها،سنةصيامُيخطوهاخطوةبكلِّلهكان

)2(.وكيعفسّرهوكذلك.أهلةجامعبالتشديد:غسّلأحمد:الإمام

)1(

)2(

داودوأبو(17861،16961،62961-17261)أحمدوأخرجه(.0575)برقم

(1381،1384،1384)""المجتبئفيوالنسائي(4)69والترمذي34()5

(01)87ماجهوابن(1،3017،7017،9171،0172،1174)796"و"الكبرى

،الترمذيحسنهوالحديثبعضًا،بعضهايقويوحسانصحاحبأسانيد،وغيرهم

،1/281)والحاكم2781()حبانوابن(1767،)1758خزيمةابنوصححه

فيالألبانيُّوشواهدهطرقهاستقصىوقد(.4)5"الدارقطني"عللوانظر:282(.

.(181-2176/)"الأمداود-أبي"صحيح

عقبالترمذيعنهنقلهوكيعوتفسير(،671)3/""المغنيفيأحمدتفسيرانظر

وغسلرأسه"غسَّل:تفسيرهفيالعزيزعبدبنوسعيدمكحولوقال(.4)69

)346(:داودأبيروايةعليهويدل35(.340،)5داود("ابي"سننانفلر:"،جسده

فيوردتإنما"وكيع...الإمام"قالوالعبارة."واغتسلالجمعةيومرأسهغسل"من

.العبارةهذهأغفلالجزءهذانسخأعادلماصناسخأنالغريبومن.ص،م،ق

"،"وكيعبعدمفيالجملةهذهوكانت".مسندهفيالإمام"ورواه:قفيقبلهاوردوقد

ناإلئوالإشارة""صحعلامةمعالهامشفيالجملةوكتبتعليها،ضُرِبثم

:نوفي.الموضعهذافيقلقهايخفىولا.قفيجاءتكما"يسير"لفظبعدموضعها

الإمام"وروى:النسخبعضمنوغيرهاالهنديةوفي.."مسندهفيأحمدالإمام"ورواه

قوله:أنعليةيعكِّرولكن،للسياقإصلاحوهذا..".."غسَّل:قال،مسندهفيأحمد

"المسند".فييردلمإلخ.("..غسَّل"
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(1)""مسندهفيأحمدالإمامروىفقد.السيئاتتكفيريومأنهعشر:الثامنة

هو:قلت.؟"الجمعةيومما))أتدري!نوِوّ:النَّبيُّ)2(ليقال:قالسلمانعن

يتطهَّرلا.الجمعةيومماادري"لكنِّي:قال.أباكمفيةاللّّهجمعالذياليوم

صلاته=الإماميقضيحتىفينصِت،الجمعةيانيثمطهوره،فيُحسِن،الرجل

".المَقْتلةاجتُنِبتما،المقبلةالجمعةوبينبينهلماكفارةًكانإلا

أنهالهُذَلينُبيشةعنالخراسانيعطاءحديثمنأيضًا)3("المسند"وفي

إلىاقبلثم،الجمعةيوماغتسلإذاالمسلم))إنَّ:!يمّاللّّهرسولعنيحدِّثكان

وجدوإن.لهبداماصلّىخرَج،الإماميجدلمفانأحدًا،يؤذيلاالمسجد

نإ-وكلامهجمعتهالإماميقضيحتىوأنصَتفاستمعجلَس،خرَجقدالإمام

تليها".التيللجمعةكفارةًتكونأنكلُّها،ذنوبهتلكجمعتهفيلهيُغقرلم

)الا:!لمج!اللّّهرسولقال:قالسلمانعن)4("البخاري"صحيحوفي

وأدهنهمنويدَّهن،طُهْرٍمناستطاعماويتطهَّر،الجمعةيومرجليغتسل

ثمله،كُتِبمايصلِّيثم،اثنينبينيفرِّقفلايخرجثم،بيتهطيبمنيمسُّ

".الأخرىالجمعةوبينبينهمالهغُفِرإلا=الإمامتكلَّمإذايُنْصِت

،4)58مختصرًا")مسندهفيشيبةأبيابنوأخرجه92372(،)23718،برقم(1)

(9806ح،6237/)والطبراني(1،7371)677"الكبرى"والنسائي(634

البخاريعندالحديثوأصل.صحيحوإسناده272(،4)"الشعب)فيوالبيهقي

372(.371-2/)"الباري"فتحوانظر:.سيأنيكماالسؤالدون)883(

".اللّهرسول":،عك2()

الهذلي.ونبيشةالخراسانيعطاءبينمنقطعوهو2(،1720)برقم)3(

سبق.وقد(،019)883،برفغ(4)
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:!ادلّّهرسولقال:قالالدرداءأبيحديثمن(1)أحمد""مسندوفي

إلىمشىثم،عندهكانإنطيبًاومسَّثيابهلبسثم،الجمعةيوماغتسل"من

ثم،لهقُضيماوركعيؤذه،ولمأحدًايتخطَّولم،السكينةوعليهالجمعة

".الجمعتينبينمالهغُفِر=الإمامينصرفحتىانتظر

حديثتقدَّموقد.الجمعةيومإلايومكلَّتُسْجَرجهنَّمأنَّعشر:التاسعة

فيهويقعادلّّهعندالأيامأفضلأنه-أعلم-وادلّهذلكوسرُّ.ذلكفيقتادةأبي

منيمنعماسبحانهادلّهإلىوالابتهالوالدعواتوالطاعاتالعباداتمن

فيمعاصيهممنأقلَّفيهالإيمانأهلمعاصيتكونولذلك.فيهجهنَّمسَجْر

السبتيومفيمنهيمتنعونلامماقيهليمتنعونالفجورأهلإنَّحتي،غيره

.وغيره

توقدوأنهاالدنيا،فيجهنَّمسَجْرمنهالمرادأنَّالظاهر،الحديثوهذا

عنيخفَّفولاعذابها،يفتُرلافانَّها،القيامةيوموأما.الجمعةيومإلايومكلَّ

ربَّهم،يدعواأنالخزَنةَيدعُونولذلك.الائاممنيومًاأهلُهاهمالذينأهلها

ذلك.إلىيجيبونهمفلا،العذابمنيومًاعنهمفيخفِّفَ)2(

شيئًافيهااللّّهيُسأللاالتيالساعةوهي،الإجابةساعةفيهأن:العشرون

ادلّهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن)3(""الصحيحينففي.أعطاهإلا

عزاللّّهيسأليصلِّيقائموهومسلميوافقهالالساعةًالجمعةفي))إنَّ:"!ي!

يقلِّلها.بيدهوقال"إياهأعطاهلاإشيئًاوجلَّ

الدرداء.وأبيقيسبنحرببينمنقطعوهو2(،)9172برقم(1)

".يخفف"أن:".ع"ليخفف:ك)2(

)852(.ومسلم64(495200.)359،البخاري)3(
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:قال!ذ!النبيعن)3(البدريلُبابة)2(أبيحديثمن(1)"المسند"وفي

ويومالفطريوممناللّّهعندواعظماللّّه،عندوأعظمهاالجمعةيومالأيام"سيِّد

إلئ(4آدم)فيهادلّّهوأهبط.فيهآدماللّهخلق:خِلالخمسوفيه.الأضحى

شيئًافيهاالعبديسأللاساعةوفيه(.آدم)هوجلَّعزَّادلّّهتوفَّىوفيه.الأرض

مقرَّبملكمنما.الساعةتقوموفيهحرامًا.فيهيسأللمما،إياهادلّّهآتاهإلا

يوممنيشفقن)7(هنإلاشجر)6(ولاجبالولارياحولاأرضولا

".الجمعة

فصال

علىرُفعت؟قدأوباقيةهيهل:الساعةهذهفيالناساختلفوقد

تُرفَع،ولمباقيةهيقالوا:والذين)8(.وغيرهالبرعبدابنحكاهماقولين

ثم.قولينعلىمعيَّنة؟غيرهيأوبعينهاليوممنوقتفيهيهلاختلفوا

علىلا؟أواليومساعاتفيتنتقلهيهلتعيُّنها)9(:بعدمقالمناختلف

.عشرةالثالثةالخاصةفيتقدموقدضعف،فيه(،551)48برقم(1)

تحريف.،"مامةأ":مب،،عك(2)

وكذا،المنذر"عبد"بن:الفقيفأصلحه،""المنذريإلىالقديمةالطبعاتفيتحرف)3(

سبق.مماأكثرالأصلمنابتعدالنصولكنصحيحوهو،الرسالةطبعةفي

".فيهاَدم":،عك(4)

فيع.مستدرك،كمنساقط"ادم...توفى"وفيه5()

"بحر".:،جص)6(

."يشفق"وهو:ج)7(

38(.2/)"الاستذكار"انظر:)8(

"بتعيينها".:التاليالسطرفيوكذا"تعيينها"،:ن،مق،عداما)9(
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قولًا.(عشر)1أحدعلىفيهاختلفوابتعيُّنهاقالواوالذينأيضًا.قولين

طلوعبعدمنهي:قالأنههريرةأبيعنرويناالمنذر)2(:ابنقال

الشمس.غروبإلىالعصرصلاةوبعد،الشمسطلوعإلىالفجر

وأنيالبصريالحسنعنالمنذرابنذكره.الزوالعندأنها:الثانيالقول

العالية.

ذلكروِّيناالمنذر:ابنقال.الجمعةلصلاةالمؤذنأذَّنإذاأخها:الثالث

عائشة.عن

المنذر:ابنقال.يفرغحتىالمنبرعلىالإمامجلسإذاأنها:الرابع

.البصريالحسنعنروِّيناه

.للصلاةوقتهاادلّّهاختارالتيالساعةهي:بردةأبوقالهالخامس

الدعاءأنَّيرونكانوا:قال.العَدَويالسَّوَّار)3(أبوقالهالسادس

.الصلاةتدخلأنإلىالشمسزوالبينمامستجاث

.ذراعإلىشبرًاالشمس)4(تزيغأنبينماإنها:ذرأبوقالهالسابع

)5(هريرةأبوقاله.الشمسغروبإلىالعصربينماأنها:الثامن

.وطاوسسلامبنادلّّهوعبد

".عشرةإحدى":صم،ج(1)

82(.2/)""الإشراففي2()

صم.فيبياض"السوار"موضعفي)3(

"ترتفع".:،عك()4

النقل.ومصدرللأصولخلافًا"عطاء":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(5)
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المنذر)1(.ابنكلهذلكحكى

الصحابةوجمهورأحمدقولوهوالعصر.بعدساعةآخرأنها:التاسع

.2()لتابعينوا

حكاهما)3(.الصلاةفراغإلىالإمامخروجحينمنأخهاالعاشر:

.وغيره(4)النواوي

)5(""المغنيصاحبحكاهالنهار.منالثالثةالساعةأنهاعشر:الحادي

)6(.الساعةتلكعلىأتىجُمَعٍفيجُمَعَهًإنسانقسملو:كعبوقال

ليسير.يومفيحاجةٍطلبَإنَّعمر)7(:وقال

وأحدهما،الثابتةالأحاديثتضمَّنتهماقولان:الأقوالهذهوأرجح

الآخر.منأرجح

هذاوحجَّة.الصلاةانقضاءإلىالإمامجلوسبينماإنها:الأولالقول

.(21-4/7)"وسطلأا":نظروا،(2/28،83)"فشرالإا"في(1)

.،جصمفيتردلم"التابعين..أحمد.قولوهو"الجملة2()

"."حكاه:ن،مب،م،ق،ص)3(

عن(461)6/"مسلمصحيحشرح"فيالقوليننقلوقد."النووي":مب،ج،ع4()

.عياضالقاضي

)5(/3(.)238

238(.)3/"و"المغني(413/)"الأوسطو"83(2/)""الإشرافانظر:)6(

ابنإلىالمذكورينكتابيهفيالمنذرابنعزاهوقد.والمطبوعالنسخجميعفيكذا)7(

238(.)3/"المغني"وانظر:.سبقكما""الإشرافعنصادروالمؤلفعمر،
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أنَّ:موسىأبيبنبردةأبيحديثمن()1""صحيحةفيمسلمرواهماالقول

شأنفي!ي!اللّّهرسولعنيحدِّثأباكأسمعت:لهقالعمربناللّّهعبد

:يقوللمجوَوّاللّّهرسولسمعت:يقولسمعتهنعم،:قال)2(؟الجمعةساعة

".الصلاةتُقضىأنإلىالإماميجلسأنبينما"هي

عنالمزَنيعوفبنعمروحديثمن)3(والترمذيماجهابنوروى

اللّّهآتاهإلاشيئًافيهاالعبداللّهيسأللاساعةًالجمعةفي"إنَّ:قالبم!ي!النبي

انصرافٍإلىالصلاةتقام"حين:قال؟هيساعةأية،اللّّةرسوليا:قالوا."إياه

.منها"

قولوهو،القولينأرجحوهذاالعصر.بعدإنها:الثانيوالقول

ماالقولهذاوحجة.وخلقأحمد)4(والإمامهريرةوأبيسلامبناللّهعبد

!ي!النبيأنهريرةوأبيسعيدأبيحديثمن((")ه"مسندهفيأحمدروى

)853(.)1(برقم

"."الصحيحفيولاالأصولفيتردولم،"شيئًا":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي2()

والبزار2(19)حميدبنعبدوأخرجه(،094)والترمذي(1)138ماجهابن)3(

"شعبفيوالبيهقي()182الدعاء"و"(41/)17الكبير""فيوالطبراني316()8/

عنأبيهعنالمزنيعوفبنعمروبنادلّّهعبدبنكثيرطريقمن272(1)"الإيمان

".كثيرٍروايةَكثيرضعَّف"وقد(:914)2/"الباري"فتحفيالحافظقال.جده

.(52)9برقم"مسائله"فيالكوسجعنهرواه(4)

أيضًاالرزاقعبدطريقمنوأخرجه(،5845)الرزاقعبدطريقمن)7688(برقم(5)

الطبرانيعندوليس(،)917"الدعاء"فيوالطبراني893()5/"الضعفاء"العقيليُّفي

كلاهما،الأنصاريمسلمةبنمحمدعنالعباسوفيه.العصر"بعدوهي":قوله

-هذا:حديثهذكربعدترجمتهفي923(/1)الكبير""التاريخفيالبخاريقال.مجهول
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أعطاهإلاخيرًافيهااللّهيسألمسلمعبديوافقهالاساعةًالجمعةفي"إنَّ:قال

العصر".بعدوهي،إياه

ا!جمعة"يوم:!ال!ي!النبيعنجابرعن(1)والنسائيداودأبووروى

،أعطاهإلاشيئًافيهااللّّهيسألمسلميوجدلاساعةفيها،ساعةً)2(عشرةاثنتا

العصر".بعدساعةآخرَفالتمِسوها

نأالرحمنعبدبنسَلَمةأبىِعن)3(""سننهفيمنصوربنسعيدوروى

يومفيالتيالساعةفتذاكروااجتمعوا،!ك!ي!اللّّهرسولأصحابمنناسًا

الجمعة.يوممنساعةآخرأنهايختلفواولمفتفرَّقوا،،الجمعة

اللّّهورسولقلت:قالسلامبناللّهعبدعن)4("ماجهابن"سننوفي

فيوالرواية":العقيليوقال374(.)9/عديلابن""الكاملوانظر:"،عليهيتابع"لا

التوقيتوأما.الوجةهذاغيرمن!يوالنبيعنثابتةالجمعةيومفيالتيالساعةفضل

".مجهولأيضًامسلمةبنومحمد،نعرفهلامجهولرجلوالعباس،ليِّنةفيهفالرواية

وأخرجه)،017)9"الكبرىو"()9138"المجتبئ"فيوالنسائي(401)8داودأبو(1)

(184)الدعاء""فيوالطبرانيالوفاء(دار.ط-22)9""الجامعفيوهبابن

والحديث(،2042/)"الباريفتح"فيالحافظإسنادهحسن2(،05)3/والبيهقي

2(.461/)"الأمداود-أبي"صحيحفيالألبانيصححة

داود"أبي"سننمنوالمثبت.عشر"))اثناغيرهماْوفي."عشرةاثنا":م،ق،صفي2()

ئي.لنساوا

الضياءإليهعزاهوكذلك(،411،21/)"الأوسط"فيالمنذرابنأخرجهطريقهمن)3(

(062)7/"التوضيح"فيالملقنوابن35(21/)"والأحكام"السننفيالمقدسي

.إسنادهوصحَّح(2124/)"الباري"فتحفيوالحافظ

"الجمعة-فيالمروزيعليبنوأحمد2378(1)أحمدوأخرجه(،1)913برقم(4)
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مؤمنعبديوا!قهالاساعةٌالجمعةيومفياللّهكتابفيلَنجدإنَّا:جالسلمج!ي!

اللّّه:عبدقال.حاجتهلهاللّّه)1(قضىإلاشيئًافيهاوجلعزاللّهيسأليصلِّي

اللّه)2(،رسولياصدقتَ:فقلت."ساعةبعضُ))أو:ع!ي!اللّهرسولُإليئَفأشار

النهار".ساعاتمنساعة"آخر:قال؟هيساعةأيُّ:قلت.ساعةبعضأو

جلسثمصلّىإذاالمؤمنالعبدإنَّ"بلى،:قال.صلاةساعةليستإنها:قلت

".صلاةفيفهوالصلاةإلايُجْلِسه)3(لا

لأيِّ!يوّ:للنبيقيل:قالهريرةأبيحديثمن)4(أحمد""مسندوفي

الصعقةوفيهاآدم،أبيكطينةطُبِعتفيها"لأنَّ:قال؟الجمعةيومسمِّيشيءٍ

وجلَّعزَّاللّّهدعامَنساعةمنهاساعاتٍثلاثآخروفي.البطشةوفيها،والبعثة

له".استجيبفيها

بنسلَمةأبيحديثمن()هوالنسائيوالترمذيداودأبيسننوفي

فيةطلعتيومٍ))خيرُ:!اللّهرسولقال:قالهريرةأبيعنالرحمنعبد

والضياء(681/)13والطبراني(2042/-الباري)فتحخزيمةوابن(4)وفضلها"

حسنوهوعثمانبنالضحاكعلىومداره(.444)9/"المختارة"فيالمقدسي

وانظر:(.434،435)2/الأفكار"نتائج"فيالحافظصححهوالحديث.الحديث

(.بعدهوما104)5/رجبلابن"الباريفتح"

.ك،ج،صفيالجلالةلفظيردلم(1)

.،جصفي"اللّهرسول"يايرد:لم)2(

"يحبسه".:""السننمطبوعةوفي.النسخجميعفيكذا)3(

.تقدموقد،ضعيف8(،201)برقم(4)

"و"الكبرى(0431)""المجتبىفيوالنسائي(194)والترمذي(401)6داودأبو()5

.تقدموقد(،0489)
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مات،وفيه،عليهتِيبَوفيهأُهْبِط،وفيهآدم،خُلِقفيه.الجمعةيومُالشمس

تصبححينمنالجمعةيوممُصِيخةوهيإلادابَّةمنوما.الساعةتقوموفيه

يصادفهالاساعةوفيه.والإنسَالجنَّإلاالساعةمنشفقًاالشمستطلعحتى

كعب:قال.إياها"أعطاهإلاحاجةًوجلعزاللّّهيسأليصلِّيوهومسلمعبد

:فقال،التوراةكعبفقرأ:قال.جمعةكلِّفيبل:فقلتيوم؟سنةكلِّفيذلك

فحدَّثته،سلامبنالدّهعبدلقيتُثم:هريرةأبوفقال!ي!.اللّّهرسولصدق

قال.هيساعةأيةعلمتُوقد:سلامبناللّّهعبدفقالكعب،محبمجلسي

يوممنساعةٍاَخرُهي:سلامبناللّّهعبدفقالبها.أخبِرني:فقلت:هريرةأبو

الدّهرسولقالوقد،الجمعةيوممنساعةٍآخرُهيكيف:فقلت.الجمعة

فقالفيها؟يصلَّىلاالساعةوتلك،يصلِّي"وهومسلمعبديصادفها)الا:!!ي!

الصلاةينتظرمجلسًاجلس))من!ي!:اللّهرسوليقلألم:سلامبناللّهعبد

:الترمذيقال.ذاكهو(:1قال).بلى:فقلت:قال؟"يصلِّيحتىصلاةفيفهو

بعضه.)2(""الصحيحينوفي.صحيححسنحديث

،الصلاةمنفراغهإلىالخطبةَ)3(يفتتححينمنإنها:قالمنوأما

موسىأبيبنبردةأبيعن(")4("صحيحهفيمسلمروىبمافاحتجَّ

!يطاللّّهرسولعنيحدِّثأباكأسمعتَعمر:بناللّّهعبدقال:قالالأشعري

.قمنساقط"قال"(1)

85(.4)852،ومسلم64(495200.،)359البخاري)2(

".الإمام":زيادةالمطبوعفيوبعده.معًاوالتاءبالياءصوفي."تفتتح":م،ق)3(

(والأحكامالسنن"كتابعنهناصادرالمؤلفولعل.تقدموقد)853(،برقم4()

35(.20/)المقدسيللضياء
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ادلّّه!رسولسمعت:يقولسمعتهنعم،:قلت:قال؟الجمعةساعةشأنفي

".الصلاةالإماميقضيأنإلىالإماميجلسأنبينما"هي:يقول

وابنالترمذيرواهبمافاحتجُّوا،الصلاةساعةهي:قالمنوأما

!ي!اددّهرسولسمعت:قالالمزَنيعوفبنعمروحديثمن)1(ماجه

قالوا:."[ياهاللّّهآتاهإلاشيئًافيهاالعبداللّهيسأللاساعةًالجمعةفي"إن:يقول

منها".انصرافٍإلىالصلاةتقام"حين:قال؟هيساعةأية،اللّّهرسوليا

لمحديثهوالبر)2(:عبدبنعمرأبوقال،ضعيفالحديثهذاولكن

جدِّه،عنأبيهعنعوفبنعمروبناللّّهعبدبنكثيرإلاعلمتُفيمايروه

به)3(.يُحتحُّممنهووليس

أبيعن،قرةبنمعاويةعنعوف،عن)4(،عبادةبنرَوحروىوقد

فيهايخرحالتيالساعةهيعمر:بناددّهلعبدقالأنهموسىأبيبن)5(بردة

بك!اللّّهأصابعمر:ابنفقال.الصلاةتُقضأنإلىالإمام

عنسألتهامرأتهأنَّذرٍّأبيعنحُجَيرة)6(بنالرحمنعبدوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.تقدموقد(،1)138ماجهوابن(094)الترمذي

.(1/12)9التمهيد"":وانظر8(،5/4)لاستذكار"ا"في

.الأصولمنأثبتكما"الاستذكار"وفي.""بحديثه:المطبوعةالنسخ،خفي

85(.84،)5/"الاستذكار"وانظر:22(،/1)9"التمهيد"فيالبرعبدابنأسنده

عنحيانبنواصلطريقمن(704)5/له""الفتحفيرجبابنإليهأشاروبنحوه

55(.0)6شيبةأبيابنأخرجة،بهبردةأبي

تحريف."عن"،:المطبوعةالنسخفي

واخرجه23(./1)9"التمهيد"وانظر:85(،)5/"الاستذكار"فيالبرعبدابنذكره

.()183"الدعاء"فيوالطبراني(11-4/01)""الأوسطفيالمنذرابن
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زَيغ)1(معلها:فقال،المؤمنللعبدالجمعةيومفيهايستجابالتيالساعة

طالق!فأذتبعدها)3(سألتنيفإنبيسير)2(.الشمس

"،يصلِّيقائم"وهو:هريرةأبيحديثفيبقولهأيضًاهؤلاءواحتجَّ

أولى.الحديثبظاهروالأخذُ،الوقتذلكفيصلاةلاالعصروبعد

النبيعنعليٍّبحديثهذاإلىذهبمَنأيضًاويحتجُّعمر)4(:أبوقال

فاطلبوا؛الأرواحوراحتالأفياء،وفاءت،الشمسزالت"إذا:قالأنه!ي!

لِلآؤًّبِينَو!انَإِنَّهُ!و:تلاثم."الأوابينساعةفانها،حوائجكماللّهإلى

2،.5:]الإسراء!غَفُوَرَا

يومتُذكَرالتيالساعهَ:قالعباسابنعنجبيربنسعيدوروى

إذاجبيربنسعيدوكان،الشمسغروبإلىالعصرصلاةبينما:الجمعة

)5(.الشمستغربحتىأحدًايكلِّملمالعصرصلَّى

القولويليه.الأحاديثأكثروعليه،السلفأكثرقولهوالقولوهذا

الصلاةساعةَأنَّوعنديعليها.دليللاالا!والوبقية.الصلاةساعةبأنها

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"رفع"،:ق(1)

".ذراع"إلى:بعدهو"التمهيد""الاستذكار"في2()

.(4/21)"لاوسطا"فيوكذا،"سألتيني":صم،ص،ج)3(

.(91/32)("لتمهيدا":نظروا،8(آ/5)لاستذكار"ا"في(4)

2(.1/23،4)9"التمهيد"فيالبرعبدابنوصلهوالأثر8(.آ)5/"الاستذكار")5(

قوله.منعليهموقوفًاهريرةأبيعنعطاءعننحوه()5577الرزاقعبدوأخرج

وانظر:.كليهماهريرةوأبيعباسابنعنعطاءعن(4055)شيبةأبيابنوأخرجه

.(2512)للدارقطني"العلل"
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الساعةكانتوإن.إجابةساعةفكلاهماأيضًا،الإجابةفيهاترجىساعةٌ

تتقدَّمِلا،اليوممنمعيَّنةساعةفهيالعصر،بعدساعةآخرَهيالمخصوصة

لأن،تأخَّرتأوتقدَّمت،للصلاةفتابعةالصلاةساعةوأمَّاتتأخَّر.ولا

الإجابة،فيتأثيرًاادلّّهإلىوابتهالهموتضرُّعهموصلاتهمالمسلمينلاجتماع

الأحاديثفتتفقهذا،وعلى.الإجابةفيهاترجىساعةاجتماعهمفساعةُ

هاتينفيادلّّهإلىوالابتهالالدعاءعلىأمَّتَهحضَّفد!ي!النَّبيُّويكونكلُّها،

الساعتين.

التقوىعلىأُسِّسالذيالمسجدعنسئلوقد!يمّقولههذا:ونظير

نأينفيلاوهذا(.1)المدينةمسجدإلىوأشار،هذا"مسجدكم"هو:فقال

منهماكلٌّبل،التقوىعلىمؤلسَّسًاالآيةفيهنزلتالذيقباءمسجديكون

يجلسأنبينما"هي:الجمعةساعةفيقولهفكذلك.التقوىعلىمؤلسَّس

"فالتمِسُوهاالآخر:الحديثفيقولَةينافيلا)2("الصلاةتُقضىأنإلئالإمام

)3(.العصر"بعدساعةآخرَ

مَنقالوا:.؟"فيكمالرَّقوبتعدُّون))ما:ع!ي!قولهالأسماءفيهذاويشبه

هوهذاأنفأخبر)4(.شيئًا"ولدهمِنيقدِّملممَن"الرَّقوب:قال.لهيولدلم

فَرَطًا.منهمقدَّملمنحصلماالأجرمنولدهمنلهيحصللمإذالرقوب،

.الخدريسعيدأبيحديثمن()8913مسلمأخرجه(1)

.تقدموقدعمر،بناللّّهعبدحديثمن)853(مسلمأخرجه)2(

من(017)9"و"الكبرى()9138"المجتبى"فيوالنسائي(01)48داودأبوأخرجة)3(

.تقدموقداللّه،عبدبنجابرحديث

اللَّهُ!كَئهُ.رَمسعودبناللّّهعبدحديثمن26()80مسلمأخرجةحديثجزء)4(
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رقوبًا.لهيولدلممنيسمَّىأنينفيلاوهذا

ولالهدرهملامَنقالوا:.؟"فيكمالمفلستعدُّون))ما!يمّ:قولهومثله

قدوياني،الجبالأمثالبحسناتالقيامةيومياتيمن"المفلس:قال.متاع

منوهذا،حسناتهمنهذافيأخذهذا؛دموسفَكهذا،وضرَبهذا،لطَم

لحديث.ا(1(")...حسناته

واللقمتاناللقمةتردُّهالذيالطوَّافبهذاالمسكين"ليس:قولهومثله

لهيُفطَنولا،الناسيسأللاالذي:المسكينولكنوالتمرتان،والتمرة

(")2(.عليهفممصدَّقَ

)3(.المللجميعيعظِّمها-العصربعدساعةآخروهي-الساعةوهذه

تبديلهفيلهمغرضلامماوهذا،الإجابةساعةهي)4(الكتابأهلوعند

مؤمنوهم.بهاعترفوقد،وتحريفه

فيذلكقيلكما،الأحاديثبينبذلكالجمعَفرامَبتنقّلها،قالمنوأما

!يمّ:النبيفيهاقالقدالقدرليلةفإنَّ،بقويليسوهذاالقدر.ليلة

يجئولم"()5(،تبقىتاسعةفي،تبقىسابعةفيتبقى،خامسةٍفي"فالتمِسُوها

.هريرةابيحديثمن2(158)مسلمأخرجة(1)

عنالأعرجعنالزنادأنيطريقمنكلاهما(1)930ومسلم)2672(مالكأخرجه2()

والمسكينوالمفلسالرقوبفيالأحاديثهذهعلىالمؤلفكلاموانظر.هريرةأبي

88(.9870-)2/"الهجرتينطريق"في

تحريف."،الملك":م،ق)3(

"."الكتابين:صم،ج(4)

.عباسبناللّهعبدحديثمن2)120)البخاريأخرجه)5(
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فيهاليسالقدرليلةفيالتيفالأحاديثوأيضًا.الجمعةساعةفيذلكمثل

فظهر،الجمعةساعةأحاديثبخلافوكذا،كذاليلةبأنهاصريححديث

بينهما.الفرق

القدر.ليلةرُفِعت:قالمنقولنظيرفهورُفِعت)1(،:قالمنقولوأما

لم:لهفيقال؛الأمةعنعلمُهافرُفِع،معلومةًكانتأنهاأرادإنالقائلوهذا

وكونَهاحقيقتهاأنَّأرادوإن.بعضهمعنرُفِعوإن،الأمةكلِّعنعلمُهايُرفَع

فلا،الصريحةالصحيحةللأحاديثمخالفباطلفقول،رُفِدتإجابةساعةَ

أعلم.واللّّه.عليةيعوَّل

سائربينمنخُصَّتالتيالجمعةصلاةفيه)2(أنَّ:والعشرونالحادية

والعدد،الاجتماعمنغيرها:فيتوجدلابخصائصالمفروضاتالصلوات

وقد.بالقراءةفيهاوالجهر،لاستيطانوا)3(الإقامةواشتراط،المخصوص

"السننففيالعصر.صلاةفيإلانظيرهيأتلممافيهاالتشديدمنجاء

رسولأنَّ-صحبةلهوكانت-الضَّمْريالجَعْدأبيحديثمن(")4(الأربعة

"،رفعتالقدرليلةإن"قال:يأتيفيماوكذلك،"رفعت"إخها:المطبوعةالنسخفي(1)

.النساخبعضمنتصرُّفذلكولعل

فيها".":مب،م،قعداما)2(

تصحيف."،"الإمامة:نم،ق،،صعداما)3(

"الكبرىو"(136)9""المجتبىفيوالنسائي(005)والترمذي(2501)داودأبو(4)

وأحمد(2043/)"الأم"فيالشافعيوأخرجه(،5211)ماجهوابن(1)668

حبانوابن()1858خزيمةابنوصححة2(،172،47)3/والبيهقي(451)89

"الأمداود-أبيصحيح"فيوالألباني62(1/0،28/34)والحاكم)2786(

.(958-4/583)المنير""البدر:لشواهدهوانظر.2(4/812-02)
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:الترمذيقال."قلبةعلئاللّهطبعتهاونًاجُمَعثلاثَترك"من:قال!م!اللّه

(1)يعرففلمالضَّمْريالجعدأبياسمعنمحمدًاوسألتحسن،حديث

الحديث.هذاإلا!ي!النبيعنلهأعرفلا:وقال،اسمه

بديناريتصدَّقأنتركهالمنالأمرُ!ي!النبيعن""السننفيجاءوقد

بنقُدامةروايةمن)2(والنسائيداودأبوزواهدينار.فبنصفيجدلمفان

يُعرف.لاوبرةبنقدامةأحمد)3(:قالولكن.جندببنسَمُرةعنوَبْرة

منسماعهيصحُّلا:البخاريعنوحكيثقة)4(.:معينبنيحيىوقال

(.)ْجندببنسَمُرة

عنيحكىقولًاإلاعينفرضالجمعةأنعلىالمسلمونوأجمع

العيدصلاةوأما:قالأنهمنشؤه،عليهغلطوهو.كفايةفرضإنهاالشافعي

كانتلماالعيدأنالقائلهذافظنَّ.الجمعةصلاةعليةتجبمنعلىفتجب

)1(

)2(

)3(

)4(

وهو."يعرفلم:فقالالضمري...إسماعيلبنمحمدوسألت":الرسالةطبعةفي

مختلفة.أنحاءعلىأيضًاالسابقةالطبعاتفيهتصرفتوقد.المتنفيتصرف

قال(،1)673"الكبرىو"(1372)""المجتبىفيوالنسائي(51)30داودأبو

وقد."الجمعةفيقدامةحديثيصح"لا(:4177/)الكبير""التاريخفيالبخاري

فيحاتموأبو)367(ادلّهعبدبرواية""العللفيأحمدصوَّبهالذيوهومرسلًا،روي

.(504-104)9/"الأمداود-أبي"ضعيفوانطر:5(.)63لابنه""العلل

)367(ادلّّهعبدابنهبرواية"العلل"

)996(.عنه""تاريخهفيالدارميعتمانبنسعيدعنهنقله

فيوكذام،قفي"جندببن"يردولم(.421)5/"الضعفاء"فيالعقيليعنهنقله

المطبوعة.النسخ
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الشافعيمننصّهذابلفاسد،وهذا)1(.كذلكالجمعةكانتكفايهَفرض

عينفرضَيكونأن:أمرينيحتملوهذا.الجميععلى)2(واجبةالعيدأنَّ

الجميععلىيجبالكفايةفرضفانَّ،كفايةفرضيكونوأن،كالجمعة

وجوبه-بعد-البعضعنسقوطهفييختلفانوإنماسواء،الأعيانكفرض

الآخرين.بفعل

،وتمجيدهادلّّهعلىالثناءمقصودهاالتيالخطبةفيهأنَّ:والعشرونالثانية

)3(،بأيامهالعبادوتذكيرُ،بالرسالةولرسوله،بالوحدانيةلهوالشهادةُ

ونهيهمجنَّاته)4(،وإلىإليهيقرِّبهمبماووصيّتهم،ويقَمهبأسهمنوتحذيرُهم

لها.والاجتماعالخطبةهذهمقصودهوفهذا،ونارهسخطهمنيقرِّبهمعما

علىوله،للعبادةفيهالتفرُّغُيستحَبُّالذياليومأنه:والعشرونالئالئة

جعلسبحانهفادلّّه.ومستحبَّةٍواجبةٍالعباداتمنبأنواعٍمزيَّةالأيامسائر

فيومُالدنيا،أشغالعنفيهويتخلَّون،لعبادتهفيهيتفرَّغونيومًاملَّةكلِّلأهل

الإجابةوساعةالشهور،فيرمضانكشهرالأيامفيوهو.عبادةيومُالجمعة

لهسلِمَتْوسلِمَجمعتهيومُلهصحَّ!نولهذا.رمضانفيالقدركليلةفيه

صحَّتومن.سَنتهسائرُلهصحَّتوسَلِمزمضانُلهصحَّومن.جمعتهسائرُ

ورمضانُ،الأسبوعميزانالجمعةفيومُ.عُمرهسائرلهصحَّوسلِمَتْحجَّتهله

التوفيق.وبادلّّهالعمر.ميزانوالحجُّ،العامميزان

383(.)4/"المهذبشرحالمجموع"انظر:(1)

"."واجب:المطبوعوفي.جفي"صلاة"كلمةزيدتوقدالعيد.صلاة:يعني2()

.("تهبايا":،عك)3(

."جنابه":مب،ك(4)
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العيدوكان،العامفيكالعيدالأسبوعفيكانلماأنه:والعشرونالرابعة

اللّهجعل-صلاةيومَالجمعةيومُوكان،وقربانصلاةعلى(1مشتملًا)

فيجتمع،مقامهوقائمًاالقربانمنبدلًاالمسجدإلىفيهالتعجيلسبحانه

النبيعن)2(""الصحيحينفيكما،والقربانالصلاةالمسجدإلىفيهللرائح

الساعةفيراحومن.بدَنةًقرَّبفكانماالأولىالساعةفيراح"مَن:قالأنه!!ي!

كبشًا)3(".قرَّبفكانماالئالثةالساعةفيراحومن.بقرةًقرَّبفكانماالثانية

قولين:على)4(الساعاتهذهفيالفقهاءاختلفوقد

الشافعيمذهبفيالمعروفهووهذاالنهار.أولمنأنهاأحدهما:

وغيرهما.وأحمد

المعروفهووهذا.الزوالبعدالسادسةالساعةمنأجزاءأنها:والثاني

بحجَّتين:عليهواحتجُّوا.الشافعيةبعضواختاره،مالكمذهبفي

لاالذيالغُدوِّمقابلوهو،الزَّوالبعدإلايكونلاالرَّواحأنَّ:إحداهما

ط

.،12سبأ:]وَرًواحُهَاشَقرٌ!)غُدُوُّهَاشَقرٌ:تعالىقال.الزَّوالقبلإلايكون

.الزوالبعدإلا)6(يكونولا)5(:الجوهريقال

يشتمل"."غيرها:وفي.نمب،م،ق،فيهكذا(1)

.8(05)ومسلم88(1)البخاري2()

فكأنماالرابعةالساعةفيراحومن."أقرنَ:الحديثتكملةنشرتةفيالفقيالشيخزاد)3(

الرسالةطبعةولعل".بيضةقرَّبفكأنماالخامسةالساعةفيراحومن.دجاجةقرَّب

المتن.فيالمذكورالكبشصفةفاخها"أقرن":بزيادةفاكتفتالتصرفهذااستكثرت

غلط.وهو،"الساعة":المطبوعةالنسخفي(4)

368(./1)الصحاج""في5()

قبله.الواودون"يكونلا":مبم،،قص،عداما)6(
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يكونواولمالخير،علىشيءأحرصكانواالسلفأن:الثانيةالحجة

أولفيإليهاالتبكيرَمالأوأنكر.الشمسطلوعوقتمنالجمعةإلىيغدُون

.()1المدينةأهلعليةندركلم:وقالالنهار،

الجمعة))يوم:!صالنبيعنجابربحديثالاولالقولأصحابواحتجَّ

هيالتيالساعاتهيالمعهودةوالساعاتقالوا:)3(."ساعةًعشر)2(اثنا

ويدلقالوا:.زمانيةوساعات)5(معتدلةساعات:نوعانوهيعشر)4(.اثنا

ولوعليها.يزدلملِستٍّإلىبالساعاتبلغإنما!ي!النَّبيُّأنَّالقولهذاعلى

لمالجمعةفيهاتُفعَلالتيالساعةمنصغارًاأجزاءًالساعاتكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

927(.2/)الحاجلابن""المدخل:انظر

فيجاءاللفظوبهذا.مثلهسبقوقد".عشرة"اثنتيفيها:التيجسوىالنسخفيكذا

"اثنتا:التخريجمصادروفي(.437)2/العربيلابنالموطأ"شرحفي"المسالك

.الجادةعلى"عشرة

(017)9"و"الكبرى()9138""المجتبىفيوالنسائي(401)8داودأبوأخرجة

وهبابنعنطرقمن271()5"الإيمان"شعبفيوالبيهقي927(/1)والحاكم

عنسلمةابيعنمروانبنالعزيزعبدمولىالجلّاحعنالحارثبنعمروعن

الأفكار""نتائجفيالحافظصححه،الجلَّاحلأجلحسنالحديثوإسنادجابر.

الوهم"بيان:وانظر.تصحيحهوالحاكمخزيمةابنعنونقل(2435،436/)

3(.5/45،355)"لإيهاموا

عشر"."اثني:ج

والساعات.مسوِّغدونالمتنغيَّرالذيالفقيلنشرةتبعًا(""تعديلية:الرسالةطبعةفي

قياسيةأيضًاتسمىوالزمانية.واعتدالية،واستوائية،مستويةايضًا:تسمَّىالمعتدلة

"الزيجفيالبتَّانيشرحوقد(.1/129)"الفنوناصطلاحات"كشاف:انظر.ومعوجة

.الساعاتهذهمعرفةطريقةنلينو(طبعة-42)ص"الصابي

494



،المعهودةالساعاتبهاالمرادكانإذامابخلافأجزاء؛ستةفيتنحصر)1(

وطُويت،الإمامخرجالسابعةودخلتخرجتمتىالسادسةالساعةفإن

أبي"سننفيبهمصرَّحًاجاءكماذلك،بعدقربانٌلأحديُكتَبولمالصحف

غدَتِالجمعةيومُكان))إذا!لمجوّ:النبيعنعليحديثمن)2(داود"

عنويثبِّطونهمبالتَّرابيث)3(،الناسفيرمُون،الأسواقإلئبراياتهاالشياطين

منالرجلفيكتبونالمساجد،أبوابعلىفتجلس،الملائكةوتغدو.الجمعة

".الإماميخرجحتَّى،ساعتينمنوالرجل،ساعة

.الساعاتتلكفيالعلمأهلاختلفالبر)4(:عبدبنعمرأبوقال

الأفضلوهووصفائها،الشمسطلوعمنالساعاتأراد:منهمطائفةفقالت

حنيفةوأبيالثوريقولوهو.الجمعةإلىالوقتذلكفيالبكور:عندهم

إليها.البكوريستحِبُّكلُّهم)5(العلماء،وأكثروالشافعي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"،تصحيف.:"تتضمنفيج،صم

بنعطاءعنطرقمن22(0)3/والبيهقي71()9أحمدوأخرجه(،1501)برقم

امرأةومولى.طالبأبيبنعليعنعثمانأمامرأتهمولىعنالخراسانيمسلمأبي

993(،)9/"الأمداود-أبيضعيف"فيالألبانيضعفهوالحديث.مجهولعطاء

936(.)2/""الفتحفيالحافظوأورده

مب:،كوفي"،"بالبرابيث:م،قوفي.وثبَّطهعنهحبسهإذاالأمر،عنربَّثهمِن

"."السننفيجاءكما"الربائث"أو:بعدهنوفي.تصحيفوكلاهما،"بالتراثيث"

التمهيد""وانظر:.بتصرفصفحاتلعدةالنقلوسيستمر9(5/)في2)2الاستذكار"

"بل"،:قبلهزادولكنالفقيالشيخفأثبتهوغيرها،الهنديةمنساقطًا"أكلهمكان

الرسالة.طبعةفيوكذا.السياقفأفسد
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حسنًا.كانالشمسطلوعوقبلالفجربعدإليهابكَّرولو:الشافعيقال

ينبغيلا:يقولأنسبنمالككان:حنبلبنلأحمدقيل:قالالأثرموذكر

سبحان:وقال.ع!هالنبيحديثخلافُهذا:فقالباكرًا،الجمعةيومالتهجير

؟جَزورًا""كالمُهْدي:يقول!يووّوالنبيئُهذا،فيذهبشيءأيِّإلى!اللّه

عنوهبابنسألأنهحرملةعنعمربنيحيىفذكر،مالكوأما:قال

بهذاأرادإنماأوالنهار،ساعاتأولمنالغدوُّأهو:الساعاتهذهتفسير

أما:فقالهذا،عنمالكًاسألت:وهبابنفقال؟الرَّواحساعاتالقول

راحمَن،الساعاتُهذهفيهاتكونواحدةًساعةًأرادإنمافإنهبقلبييقعالذي

يكنلمولو(.الـ-!مسة)1أوالرابعةأوالثالثةأوالانيةأوالساعةتلكأولفي

وأالعصروقتفي،ساعاتتسعَالنهاريكونحتىالجمعةصُلِّيتماكذلك

ذلك.منقريبًا

:وقال،الأولالقولإلىويميلهذا،مالكٍقولينكرحبيبابنوكان

أنهوذلك:قال.وجوهمنومحالى،الحديثتأويلفيتحريفٌهذامالكقولُ

السادسةالساعةفيتزولإنماوالشمس:قال.واحدةساعةفيساعاتتكونلا

نأعلىذلكفدلَّ.الخطبةإلىالإماموخروحالأذانوقتوهوالنهار،من

ساعاتبأولفبدأ.المعروفاتالنهارساعاتهيالحديثهذافيالساعات

فيقالثم."بدَنةًقرَّبفكأنماالأولئالساعةفيراح"مَن:فقالالنهار،

فشرحُ:قال.الاذانوقتوحانالبهجير،انقطعثم.""بيضةً:الخامسة

القولمنبالخُلْفوشُرِح،موضعهعنحُرِّفولكنه،لفظهفيبيِّنالحديث

غلط،وهو.النقلومصدرللأصولخلافًا"السادسة":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

الخامسة.بعدينقطعالتهجيرفان
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من!ي!اللّّهرسولفيهرغَّبهمفيماالناسَشارحُهوزهَّد1(.يتكوَّن)لاوما

قربَواحدةساعةفييجتمعإنماكلَّهذلكأنَّوزعمالنهار،أولفيالتهجير

النهار،أولفيالجمعةإلىبالتهجيرالآثارجاءتوقد:قال.الشمسزوال

وكفاية.بيانفيهبما"السنن"واضحكتابمنموضعةفيذلكسُقناوقد

هذا)2(:فقالعمر،أبوعليةردَّثم.حبيببنالملكعبدقولكلُّههذا

خُلْفًاوجعلهأنكرهالذيالقولقالالذيفهورَحَمَهُآدلَّهُ،مالكعلىتحاملمنه

روايةمنالصِّحاحالاَثارلهتشهدمالكقالهوالذي.التاويلمنوتحريفًا

الاحتجاجفيهيصحُّمماوهذا،عندهبالمدينةالعملُأيضًالهويشهد،الأئمة

العلماء.عامةعلىيخفىلاجمعةكلَّمتردِّدأمرلأنهبالعمل

بنسعيدعنالزهريرواهما)3(:لمالكبهايُحتجُّالتيالاَثارفمن

كلِّعلىقامالجمعةيومُكان"إذا:قال!لمج!النبيعنهريرةأنيعنالمسيِّب

إلىفالمهجِّر.فالأوّلَالأوّلَالناسَيكتبونملائكةالمسجدأبوابمنباب

كالمُهْدييليهالذيثمبقرةً،كالمُهْدييليهالذيثم،بدَنةًكالمُهْديالجمعة

الصُّحف،طُويتالإمامجلسقإذا.والبيضةالدجاجةذكر4(حتى)كبشًا،

)5(."الخطبةواستمعوا

)1(ك،ع:"يكون".

.(22/32)"لتمهيدا":نظروا.(5/11)ستذكار"لاا"(2)

.ستذكار"لاا"فياوكذ،"لكما":مب3()

."ثم":صم،ج(4)

ومسلم72()58وأحمد)639(والحميدي93(21/)"الأم"فيالشافعيأخرجة5()

)929(البخازيوأخرجه.بةالزهريعنعيينةبنسقيانعن2(0/854)عقب

-،بههريرةأبيعنالأغراللّهعبدأبيعنالزهريعنطرقمن85(0)ومسلم
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الأولالناس"يكتبون:قالأنَّهالحديثهذافي(ما)1ترىألا:قال

فجعل.الحديث"يليهالذيثمبدنةً،كالمُهْديالجمعةإلىالمهجِّر.فالأول

وذلكوالهَجير،الهاجرةمنمأخوذةهيإنمااللفظةوهذهمهجِّرًا.الأول

ذلكلأنَّ،الشمسطلوعوقتذلكوليس.الجمعةإلىالنهوضوقت

يليه"الذيثم،يليهالذي"ثم:الحديثوفيهَجير.ولابهاجرةليسالوقت

الساعة.يذكرولم

بعضها:وفي)2(."التمهيد"فيمذكورةكثيرةاللفظبهذاوالطرق:قال

الجمعةإلى"المهجِّر:أكثرهاوفي."بدَنةًكالمُهْديالجمعةإلى"المتعجِّل

إلىالرائحجعلأنهعلىيدلمابعضهاوفي.الحديث.("..بدَنةكالمُهْدي

الساعةأولوفي.كذلكآخرهاوفي،بدنةًكالمُهْديالساعةأولفيالجمعة

كذلك.آخرهاوفي،بقرةً)3(كالمُهْديالثانية

إلئ"المهجِّر:بقولهع!نووّالنبييُردلم:الشافعيأصحاببعضوقال

التاركأرادوإنما،والهاجرةالهجيرفيإليهاالناهضَ"بدنةًكالمُهْديالجمعة

)4(.بدنةًكالمُهْديالجمعةإلىللنهوضالدنياطلبِمنوأعمالهلأشغاله

عنوالأغرسلمةأبيعنالزهريعنسعدبنإبراهيمطريقمن32(11)والبخاري

به.هريرةأبي

ما"."إك:نمب،ص،ج،)1(

)2(/22(-24.)26

النظر.لانتقالجمنساقط"كالمهدي...آخرهاوفي"بدنة)3(

بعضهم.بخط"سهو"فيهامكتوببيضاءمنهاب(/1و)80.صمنأ(/1)80آخرهذا4()

مكررًا(801-ب/001)فيالسابقالنصعلىتشتمل(511-01)9ورقاتسبعثم

"."صمبرمزأهمهاإلىأشرنا،فروقالنقلينوبين.نفسهالنسخةكاتببخط

894



ومنه،غيرهإلىوالنهوضُ(1)الوطنتركُوهو،الهجرةمنمأخوذوذلك

إلاتُؤتىولا،الجمعةإلىالتبكيرأحبُّ:الشافعيقال.المهاجرونسمِّي

مشيًا.

عمر.أنيكلامكلُّههذا

على:أحدهاأمور،ثلاثةعلىالنَّهارأوَّلَالتبكيرإنكارومدار:قلت

وهي،"التهجير"لفظة:والثاني.الزوالبعدإلاتكونلاوأنها"،"الرَّواحلفظة

لمفانَّهم،المدينةأهلعمل:والثالثالحرِّ.شدَّةوقتبالهاجرةتكونإنما

النهار.أولمنيأتونيكونوا

وهذا.الزَّوالبعدالمضيِّعلىتُطلَقأنَّهاريبفلا،""الرَّواحلفظةفأما

وَرًواحُهَا)غُدُوُّهَاشَقرٌ:تعالىكقولهبالغُدوِّ،قُرنتإذاالاكثرفييكونإنما

طص
فينُزُلالهاللّّهاعدّاحورالمسجدإلىغدا))من:!ي!وقوله،،12سبا:]شَقرٌ!ه!

الشاعر)3(:وقول)2(،"وراحغداكلمَّاالجنَّة

تنقضيلاعاتزمَنوحاجةُلحاجاتناونغدونروح

كانتَإذايجيءإنماوهذاوالمُضيِّ،الذهاببمعنىالرَّواحُيطلَقوقد

تصحيف.،الوطر"":ج،ص(1)

.هريرةأبيحديثمن66()9ومسلم66(2)البخاريأخرجه2()

الشعرو"622(/1)"تمامأبيداحماسةفيلهقصيدةمن،العبديالصَّلَتانهو)3(

عزاهاوقدالمشهور.هوهذا(.94)ص"المرزبانيو"معجم5(1/20)والشعراء"

غيربأنهالتصريحمع"السَّعديالصَّلَتان"إلى(477)3/"الحيوان"فيالجاحظ

.وغيرهللاَمدي"والمختلف"المؤتلففيللسعديذكرًاأجدولم.العبديالصلتان
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سمعت)3(:""التهذيبفيالأزهري)2(قالبالغُدوِّ.()1الاقترانعنمجرَّدةً

سارواإذا،القومراح:تقول.وقتكلَّالسَّيرفيالرَّواحَتستعملالعرب

رُوحوا:فيقول،أصحابهويخاطب.تروَّحْ:لصاحبهأحدهمويقولوغدَوا.

الاخبارفيجاءماذلكونحو؟تروحونألاالاَخر:ويقولسيروا.أي

بمعنىلاإليها،والخفَّةالجمعةإلىالمضيِّبمعنىوهو،الثابتةالصحيحة

)4(.بالعشيالرَّواح

قال.والهاجرةالهَجْر)6(فمنوالمهجِّروالهجير)5(التهجيرلفظوأما

النَّهارُ.هجَّر:منهتقولالحرِّ.اشتدادعندالنهارنصفهي)7(:الجوهري

)8(:القيسامرؤقال

وهجَّراالنَّهارُصامإذاذَمُولٍبجَسْرةٍعنهاالهَمَّوسَلِّفدَعْها

تصحيف.،"نقرالإا":ج،ص(1)

.("لوقا":،عك(2)

اعتمادًاموضعغيرفيالأزهريكلامفيالرسالةطبعةغيَّرتوقد222(.1-22)5/)3(

"."التهذيبمطبوعةعلى

.(43)صللأزهري"الزاهر"وانظر:(4)

صح.بعلامةجحاشيةفيأضيفوقد.م،قص،من"والهجير")5(

عندالنهار"نصف:الجوهريقوللأنأثبتماالصوابولعل.""الهجرة:قعداما)6(

.الهجرةلا،والهاجرةالهجرتفسيرالحرّ"اشتداد

851(.)2/"الصحاح"في)7(

فانسهو،ولعله،النسخجميعفي"عنها"وردوكذا63(.)ص""ديوانهفيقصيدةمن)8(

"."عنك:وغيره""الصحاحفيالرواية
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:(1والتهجُّر)والتهجير.الهاجرةوقتفيأي،مُهْجِرينأهلَناأتينا:ويقال

.الهاجرةفيالسَّير

المدينة.أهلقولُبهيقرَّرمافهذا

يطلقفانهالرَّواح،لفظفيكالكلامالتهجيرلفظفيالكلام:الاَخرونقال

عنسُمَيٍّعن)3(مالكروى")2(:"التهذيبفيالأزهريقالالتبكير.بهويراد

التهجيرفيماالناسُيعلم)الو:!ي!اللّّهرسولقال:قالهريرةأبيعنصالحأني

".بدَنةًكالمُهْديالجمعةإلئ"المهجِّر:مرفوعآخرحديثوفي."إليهلاسْتَبقُوا

وقتَالهاجرةمنالأحاديثهذهفيالتهجيرأنَّإلىالناسمنكثيريذهب:قال

بنالنَّضْرعنالمصاحفيداودأبوروىمافيهوالصواب.غلطوهو،الزَّوال

الخليلوسمعت:قالالتبكير.:وغيرهاالجمعةإلى4(التهجير):قالأنهشُمَيل

لغةوهي.صحيحوهذا:الأزهريقال.الحديثهذاتفسيرفيقاله،ذلكيقول

لبيد:قال.قيسمنجاورهمومنالحجازأهل

ابتكروا)5(مابعدبهَجْرٍالقَطينُراحَ

فيبعضهمفكتب،منعساقطوهومكررًا."التهجير":كوفيالهجير"،":م،ق(1)

.هو"والهجر":هامشها

."التهذيب"من"اللسان"صاحبنقلهلماموافقهناالمنقولوالنص(.43-54)2/6()

.()437ومسلم6(1)5البخاريأخرجهطريقةومن(،741)الموطأ""في)3(

غيرهما.منأثبتكما""التهذيبوفي."التهجُّر(":م،ق(4)

تذرُ.وماسلمىتُواصِلُهفما:البيتعجز)5(

طبعةفيالثانيالشطرزادواوقد58(.)صلبيد"ديوانشرح"فيقصيدةمطلعوهو

"التهذيب"فيينشدلمالأزهريأنفاتهمثم.كعادتهمتنبيةودون،مسوّغدونالرسالة

البيت!صدرإلا
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راح:يقال.والمضيالذهاب:عندهموالرَّواحُبالابتكار.الهَجْرَققرَنَ

.كانوقتأيَّومرُّواخفُّواإذاالقوم

إلىالتبكيرأراد"إليهلاسْتَبقُواالتهجيرفيماالناسُيعلم)الو"!يوِوّ:وقوله

وسائر:الأزهريقال.أوقاتهاأولفيالمضيُّإليهاوهو،الصلواتجميع

أبيعنعبيدأبووروى.بالهاجرةخرحإذا،الرجلُهجَّر:يقولونالعرب

النهار.نصفوهي:قال.بالهاجرةخرحإذا،الرجلُهجَّرزيد:

ابنعنلثعلبروىفيما()1المنذريأنشدني:الأزهريقالثم

ناقته:فيالرَّبَعيجوَّاسبنجِعْثِنَة)2(قال:قال""نوادرهفيالأعرابي

الجَفْرِ)3(بعَرُوضِأنتِأزمانَونَذْريقسَميتذكرينهل

بوِقْرِ)4(تنهَضيلمعليُّإنالحُضْرِجوافىُمِضْرارأنمتِإذ

(حَجْرِ)ْبصاعِلابالخالديِّبقَدْرِقُدِّرتْبأربعين

."المنذر("غيرها:وفيالياء،مكانبياضصوفي.ن،مبفيالصوابعلىهكذا(1)

ولم.تصحيف"جعينة("،:قوفي.الجيمبضم،عك،جوفي،الجيمبفتحمفيضبط)2(

"."اللسانفيجميعًاوهي.أشطرأربعةإلاكلمتهمن""التهذيبمطبوعةفييرد

موضع.والجفرالجفر،طريق:يعني)3(

نشاطها.شدّةمنتنفرالتيوالمِضرار:.الحِمل:والوِقر.""بوقري:""اللسانفي(4)

العدو.سريعةالحضر:وجواد

سيدهابننقله.المكاييلمنضربٌ:والخالدي.تصحيف"،"الخالدين:ن،قعداما()5

31(.1/5)للجاحظ""البيانوانظر:.الأعرابيابنعن86()5/"("المحكمفي

اليمامة.بهقصدوحَجْر:
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(1الفجر)بهَجِيريهجِّرونسَفْرفيأَيانِقًاوتصحَبي

الغُبْرِالفِجَاجأعراضَيطوُونفتَسْريليلهمتَسْري)2(ثُمَّتَ

التَّجْرِ)3(بُرودَالتَّجْرِطيُّأخي

الفجر.بوقتيبكِّرونأيالفجر"بهجير"يهجِّرون:الأزهريقال

فهذاالنهار،أولَالجمعةإلىيروحونيكونوالمالمدينةأهلكونوأما

:يقولمنعندولابحجةليسوهذارَحَمَهُالدَّهُ،مالكزمانفيعملهمأنهغايته

منالجمعةإلىالرَّواحتركُإلافيهليسهذافإنَّ،حجةالمدينةأهلإجماع

)4(بمصالحهالرجلاشتغالُيكونوقد.بالضرورةجائزوهذاالنهار،أولى

رواحهمنأفضلَودنياهدينهأمورمنلك*وغير)5(ومعايشهأهلهومصالح

النهار.أولمنالجمعةإلى

حتىمصلَّاهفيالرجلوجلوسَالصلاةبعدالصلاةانتظارَأنَّريبولا

قالكما،الثانيةوقتفيورجوعهذهابهمنأفضلالأخرىالصلاةيصلِّي

الذيمنأفضلالإمامسعيصلِّيهاحتىالصلاةينتظر))والذي:!ي!النبي

دامماعليهتصلِّيتزللمالملائكةأنَّوأخبر)6(."أهلهإلىيرجعثميصلِّي

.فرونلمساا:لسَّفْروا.لنوقا:نقيالأا(1)

نشرتهفيالفقيأثبتهومنة"تمشي":""اللسانوفي.القديمةوالطبعاتالنسخفيكذا2()

.""تسريمكان

التجار.التَّجْر:)3(

مبمنساقطوهو.تصحيف"،لمصالحه":ن،م4()

"."معاشه:ن،مب،م،ق)5(

-الأشعريموسىأبيحديثمنوغيرهما662()ومسلم65(1)البخاريأخرج)6(
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الخطايابهاللّّهيمحومماالصلاةبعدالصلاةانتظارأنَّوأخبرمصلَّاه)1(.في

بمنملائكتهيباهيتعالىادلّهأنَّوأخبر)2(.الرِّباطوأنهالدرجاتبهويرفع

ثمالصبحصلّىمنأنَّعلىيدلوهذا)3(.أخرىينتظروجلسفريضةًقضى

أهلوكونوقتها.فييجيءثميذهبممَّنأفضلفهوالجمعةينتظرجلس

إليهاالمجيءفهكذا،مكروهأنهعلىيدللاذلكيفعلونلاوغيرهمالمدينة

أعلم.وادلّّهالنهار.أولفيوالتبكير

.الأيامسائرفيعليهامزيةفيهللصدقةأنَّ)4(:والعشرونالرابعة

بالنسبةرمضانشهرفيكالصدقةالأسبوعأيامسائرإلىبالنسبةفيهوالصدقةُ

خرجإذاروحهاللّّهقدَّستيميةابنالإسلامشيخوشاهدتالشهور.سائرإلى

طريقهفيبهفيتصدَّق،غيرهأوخبزمنوجدماالبيتمنيأخذالجمعةإلئ

رسولةمناجاةيديبينبالصدقةأمرَناقداللّهكانإذا:يقولوسمعتةسِرًّا.

)1(

)2(

)3(

)4(

مناجرًاأعظمالإماممعيصليهاحتىالصلاةينتظر.والذي.)).:لمجيمالنبيقال:قال

فيالإماممعيصليها"حتى:كريبأبيروايةوفي:مسلمقال"،ينامثميصليالذي

".جماعة

ا!كَئهُدئَهةهريرةأبيحديثمن965(،44)5والبخاري4(144،44)مالكأخرجه

رَ!كلَتهُ.هريرةأبيحديثمن25(1)ومسلم(44)5مالكأخرجة

،العاصبنعمروبناللّهعبدحديثمن08(1)ماجهوابن675(0)أحمداخرجه

66(.1)""الصحيحةوانظر:.صحيحوالحديث

وقعقدالسهوأنوالظاهر.نعدامامكررة"والعشرون"الرابعة:النسخجميعفيكذا

انظر.الأخرىكتبهفينظائرولة.آخرهإلئذلكعلىالعدُّاستمَّرثمالمصنفاصلفي

الخامسة":وغيرهاالهنديةالظبعةوفي366(./1)"الهجرتين"طريقمثلًا:

."لعشرونوا
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بالفضيلة.أولىوجلَّعزَّمناجاتهيديبينفالصدقةُ

منصور،عنجرير،ثناأبي)2(،ثناحرب)1(:بنزهيربنأحمدوقال

:هريرةأبوفقال،وكعبهريرةأبواجتمع:قالعباسابنعنمجاهد،عن

شيئًاوجلَّعزَّاللّّهيسألصلاةفيمسلمرجليوافقهالالساعةًالجمعةفي"إنَّ

يومُكانإذاإنه:الجمعةيومعنأحدِّثكمأنا)3(:كعبفقال."إياهآتاهإلا

والشجروالجبالوالبحروالبَرّوالأرضالسَّماواتلهفزعتالجمعة

المسجدبأبوابالملائكةوحَفَّت،والشياطينآدمابنإلاكلُّهاوالخلائق

طوَواالإمامخرجفإذا.الإماميخرجحتىفالأولَالأولَجاء:مَنفيكتبون

نأحالمكلِّعلىوحقٌّ.عليةكتبومااللّّهلحقِّجاءبعدُجاءفمَن،صحفهم

فيالصدقةمنأعظمفيهوالصدقةُ.الجنابةمنكاغتسالهيومئذيغتسل

ابنفقال.الجمعةيوممثلعلىتغربولمالشمستطلعولم.الأيامسائر

طيبٌلاهلهكانإنأرىوأنا.هريرةوأبيكعبحديث"هذا:عباس

)4(وّ
".منةيمس

فيالمؤمنينلأوليائهوجلعزاللّّهتجلِّييومُأنه:والعشرونالخامسة

الزيارةإلىوأسبقُهم،الإماممنأقربَهممنهأقربُهمفيكون،لهوزيارخهمالجنَّة

أئمةهـاسناده،الحديثةالفاروق.ط(الثانيالسفر86-26/)لهالكبير""التاريخفي(1)

حديثمنومرةمالكحديثمنمرةوالسياقالإسنادهذابغيرتقدموقد.ثقات

."السنن"أصحاب

فيع.ومستدرككمنساقطأبي""ثنا2()

"ألا".:النقلمصدرفي)3(

يمسَّ"."أن:ج)4(
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،اليقظانأبيعن،شريكعن)1(يمانبنيحتىروى.الجمعةإلىأسبقَهم

"يتجلَّى:قالى35(،:]دتىو!ه)وَلَدَتامَريِدٌ:وجلعزقولهفيمالكبنأنسعن

".جمعةكلفيلهم

،المسعوديثنا)3(،نعيمأبيحديثمن)2(""معجمهفيالطبرانيوذكر

الجُمَع،إلى"سارعوا:اللّّهعبدقال:قالعبيدةأبيعنعمرو،بنالمنهالعن

كافور،منكثيبفيجمعةكلِّفيالجنَّةأهلإلىيبرزوجلعزاللّهفان

عزَّاللّهفيُحدِث،الجمعةإلىتسارعهمقدرعلى)4(القربمنمنهفيكونون

أهليهمإلىيرجعونثم.ذلكقبلرأوهيكونوالمشيئًاالكرامةمنلهموجلَّ

هوفإذاالمسجد،اللّهعبددخلثم:قال."لهماللّّهأحدثبمافيحدِّثونهم

".الثالثفييباركاللّّه(يشأ)هإن.الثالثوأنا،"رجلان:اللّهعبدفقال.برجلين

معرُحْت:قالقيسبنعلقمةعن)6("الشُّعَب"فيالبيهقيوذكر

بنيحيىعنيحدثالكوفيوضاحبناللّهعبد"سمعت07(:/1)4البزارأخرجه(1)

زرعةأبوخطّأه،وهببنزيدقولمنوروي.مجهولهذااللّهوعبد،."..يمان

.()1753حاتمأبيلابن"الحديث"علل:انظر،انسأثروصوب

.(564)صتخريجهسبقوقد238(،)9/"الكبير("2()

.والمطبوعكمنساقط"ثنا")3(

".القربفي":ص(4)

شاء".":،جص)5(

كلهم)633(،""السنةفيعاصمأبيوابن33(4/1)البزاروأخرجه)2735(،برقم)6(

الأعمشعنسالمبنمروانعنروادأبيبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدطريقمن

اختُلفأنه)773((""العللفيالدارقطنيوذكر.بهقيسبنعلقمةعنإبراهيمعن

الأعمشعنمعمرعنوعنه،الأعمشعنمروانعنعنهفرويالمجيدعبدعن
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وما،أربعةرابع:فقال،سبقوهقدثلاثةًفوجد،جمعةإلىمسعودبناللّّهعبد

الناس!"إن:يقول!يمّاللّّهرسولسمعتُإنِّي:قالثمببعيد!أربعةرابعُ

الثاني،ثم،الأول:الجمعةالئرَواحهمقدرعلىاللّّهمنالقيامةيوميجلسون

ببعيد".أربعةٍرابعُ"وما:قال(".الرابعثم،الثالثثم

بنمحمدثنا،الحسنبنسلمانبنأحمدثنا)1(:الدارقطنيوقال

بنيمولىأبوالحسننافعثناجعفر)2(،بنمروانثنامحمد،بنعثمان

!ي!:اللّّهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،ميمونةأبيبنعطاءثنا،هاشم

كلِّفيإلية)3(بالنظرعهدًافاحدثهمربَّهم،المؤمنونراىالقيامةيومُكان"إذا

النحر".ويومالفطريومالمؤمناتوتراه،جمعة

ثناالسُّكَّري،سفيانبن)5(موسيثنانوح،بنمحمدحدثناو)4(:قال

والطبراني581(2/)لابنه""العللفيحاتموأبي(4901)ماجهابنعند]كما

،بالصوابأشبه"والأول:وقال،الأعمشعنالثوريعنوعنه78(،،/01)

"وهذا:وقالالثوريطريقمنباسنادهساقثم."الحديثمتزوكسالمبنومروان

(06)9"حاتمأبيابن"عللوانظر:.يثبتلافالحديث."الثوريعنيصحلا

42(.41-)6/للعقيليو"الضعفاء"

لمالحسنأبوونافعلين؛فيهجعفر،بنمروانفيه)56(،برقم"الرؤية"كتابفي(1)

فيوكذا،المتنفي"الرويةكتاب"فيالفقيزادوقدهو.مَنأولهترجممَنإلىأهتد

الرسالة.طبعة

تصحيف.،"حفص":ج2()

الدارقطني.كتابفيولاالنسخفيتردولم.بكَّر"من":زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)3(

مب.م،ق،فييردولم.""وقال:،عك4()

خطأ.وهو،"موسىبن"محمد:المطبوعةالنسخفي)5(
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عن)1(،ظبيةأبيعنقيس،أبيبنعمروثنا،الرازيالجهمبناللّهعبد

اللّهرسولعنمالكبنأنسعن،اليقظانأبيعميربنعثمانعن،عاصم

كالنكتةفيهاالبيضاء،كالمراَةيدهوفي،السلامعليهجبريل"أتاني:قالع!ياّله

ربُّك،عليكيعرضهاالجمعةهذه:قال؟جبريلياهذاما:فقلت.السوداء

خير.فيهالكم:قالفيها؟لناوماقال)2(:.بعدكمنولقومكعيدًالكلتكون

اللّّهيسأللاساعةفيهاولك.بعدكمنوالنصارىواليهود،الأولفيهاأنت

أفضلأعطاهإلاقَسْملهليسأو،أعطاهإلاقَسْمٌلههوشيئًافيهاعبلأوجلَّعزَّ

مناعظمهوماعنهدفعوإلا)3(،عليهمكتوبهوماشرِّمنادلّّهوأعاذهمنه؛

الجمعة.يومتقومالساعةهي:قالالسوداء؟النكتة5هدْما:قلت:قال.ذلك

ياقلت:قال.المزيد"يوم"الاَخرةأهلُويدعوه،لأياماسيِّدعندناوهو

واديًاالجنةفي(أعَدَّ)4وجلَّعزَّربَّكأنَّذلك:قالالمزيد؟يوموما،جبريل

حَفَّثمكرسيِّه،علىنزلالجمعةيومُكانفاذا،أبيضمسكمنأفيَحَ

المنابرحفَّثمعليها.يجلسواحتىالنبيُّونفيجيءنور،منبمنابرالكرسيَّ

ويجيء.عليهايجلسواحتىوالشهداءالصدِّيقونفيجيءذهبمنبمنابر

وجلَّ.عزَّربُّهملهميتجلَّىثم:قال.الكُثُبعلىيجلسواحتىالغرفأهل

نعمتي،عليكموأتممتُ،وعديصدَقتبكمالذيأنا:فيقولإليهفينظرون:قال

".:"طيبة)1(ك،ع،مب

النسَّاخ.بعضتصرفأيضًاوهو،""قلت:المطبوعفي)2(

نأبحجة""ودفع:المحققانوأثبتالواو،دون"إلا(":""الرؤيةكتابمخطوطةفي)3(

النسخة.فيوردبمايستقيملاالمعنى

الحديث.هذافي""الرؤيةفيوكذا"اتخذ("،:،جصعداما(4)
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،داريانزَكمرضاي:قال.الرِّضىفيسالونه.(1فسَلُوني)كرامتيمحلُّوهذا

ثم.بالرضىفيُشْهِدهم:قال.الرِّضىفيسألونه.سَلُوني؛كرامتيوأنالكم

ولارأت،عينٌلاما)2(الجمعةيوملهميفتحثم.رغبتهمتنتهيحتىيسألونه

معهويرتفعالعزَّة،ربُّيرتفعثم:قالبشر.قلبعلئخطرولا،سمعتأذن

لؤلؤةمنغرفةكلُّ:قال.غرفهمإلئالغرفأهلُويجيءوالشهداء،النبيون

أبوابُهاخضراء،زَبَرْجَدةمنغرفةأوحمراء،ياقوتةفَصْمَ،ولافيهاوصلَلا

فيهاثمارُها.فيهامتدلّيةمطَّردة،أنهارها.منهاوأغلاقُهاوسقائفُهاوعلاليُّها

الجمعة،يومإلىمنهمأحوجَشيءإلىفليسوا:قال.وخدمهاأزواجها

.)4)المزيد"يومفذلك.وجههإلىونظرًا)3(وجلَّعزَّاللّّهكرامةمنليزدادوا

"كتابفيالدارقطنيالحسنأبوذكرهاطرقعدَّةالحديثولهذا

)5(."الرؤنة

بيومكتابهفيبهاللّّهأقسمالذي"الشاهد"فُسِّرقدأنه:والعشرونالسادسة

"."فسالون:قوفي."فسلون":مب،م(1)

تنبيه.ولامسوِّغدون"الجمعةيوم"منبدلًا"ذلك"عند:الرسالةطبعةفي2()

""ونظرٍ:االرؤية"مخطوطوفي.ن،م،ق،،جصفيوكذا.نظرًا""ليزدادوا:يعني)3(

فيوكذا"والنظر"،:،عكوفي."ونظرًا":نسخةفيأنإلىفوقهالإشارةمعمضبوطًا

المطبوعة.النسخ

فيالدنياأبيوابن5(065)شيبةأبيابنوأخرجة6(،1)للدارقطنيااللّّهرؤية"(4)

بغية-1)69"مسنده"فيوالحارث،بهعثمانعنليثطريقمن)98)"الجنةصفة"

متروكضعيفعميربنوعثمان.بهعثمانعنخواطبنأيوبطريقمن(الباحث

.تقدموقد،أنسمنيسمعلمالحديث

المذكور.عميربنعثمانبعضهاوفي،مقالمنتخلولا65(،)62-)5(
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بنموسىأبنا،هوسىبنالدّهعبيدثنازَذْجويه)1(:بنحُمَيدقال.الجمعة

قال:قالهريرةأبيعن،رافعبناللّّهعبدعنخالد،بنأيوبعن،عبيدة

والشاهد،عرفةيوموالمشهود،القيامةيومالموعود))اليوم:ع!ياّلهاللّهرسول

فيه،الجمعةيوممنأفضلعلىغربتولاشمسطلعتما.الجمعةيوم

يستعيذهأو،لهاستجابإلابخيرفيهااللّّهيدعومؤمنعبديوافقهالاساعة

رَوحعن)2(""مسندهفيأسامةأبيبنالحارثورواه."منهأعاذهإلاشرٍّمن

.عبيدةبن)3(موسىعنطرقوله.بهموسىعن

بناسماعيلبنأ)5(]محمدحديثمن")4(الطبراني"معجموفي

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

(.البروج)سورة("و"تفسيره(01)47"السنة"شرحفيالبغويطريقهمنأخرجه

اللّةعبدبنبكارترجمتيفي""الكاملفيعديوابن)9333(الترمذيايضًاوأخرجه

فيوالطبراني(9052/و2472،473/)الربذيعبيدةبنوموسىالرَّبَذي

"هذا:الترمذيقال،بهالربذيعبيدةبنموسىعنطرقمن(1)870""الأوسط

فييُضعَّفعبيدةبنوموسى،عبيدةبنموسىحديثمنإلانعرفهلاحديث

أبيتفسيرمنأنهوالصحيح."حفظهقبلمنوغيرهسعيدبنيحيىضعَّفه؛الحديث

سيأتي.كماهريرة

مظانة.فيأجدهلم

والرسالة.الفقيطبعتيمنساقط"موسى..."به

ليس:حبانابنقال،الطبرانيشيخالطبرانيمرثدبنهاشمفيه892(،)3/"الكبير"

قال،عياشبنإسماعيلبنمحمدأيضًاوفيه92(.0)4/"الاعتدال"ميزانبشيء،

لم:داودأبووقال،فحدثيحدثأنعلىحملوهشيئًا،أبيهمنيسمعلم:حاتمأبو

.(2484/)4"الكمال"تهذيب،بذاكيكن

أيضًا-الرسالةطبعةوتبعته-الفقيزادهاوقدالكبير"."المعجممنلازمةزيادة

تنبيه.دونولكن
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أبيعنعبيد،بنشريحعنزُرعة،بنضمضمحدثنيأني،حدثني،عياش

القيامة،يومالموعود))اليوم:!ي!اللّهرسولقال:قالالأشعريمالك

لنا،اللّّهذخرهالجمعةويومُ،عرفةيوموالمشهود،الجمعةيوموالشاهد

.(1)مطعمبنجبيرحديثمنرويوقد.العصر"صلاةالوسطىوصلاة

الإمامقالفقد.هريرةأبيتفسيرمنأنه-:أعلمواللّه-والظاهر:قلت

بنيمولىعمَّارًاسمعت،يونسعن،شعبةثناجعفر،بنمحمدثناأحمد)2(:

وَمَشهُودِ!وَسَاهِدِ)الآيةهذهفيقالأنه)3(هريرةأبيعنيحدِّثهاشم

يوموالموعود،عرفةيوموالمشهودُ،الجمعةيومالشاهدُ:قال3،:]البروج

القيامة.

)1(

)2(

)3(

من5(185،91)7/العنبريمطربنعمارترجمةفي""الكاملفيعديابنأخرجه

جبيربننافععنصيادبناللّهعبدبنعمارةعنأنسبنمالكعنهذاعمارطريق

""الأمفيالشافعيوأخرجة.الحديثمتروكهذاوعمار.!ي!النبيعنأبيهعن

بنوعطاءجبيربننافععنسليمبنصفوانعنمحمدبنإبراهيمعن372()2/

وانظر:.كذلكالحديثمتروكالشافعيشيخوإبراهيممرسلًا،!م!النبيعنيسار

3(.4/80)والاَثار"السنن"معرفة

صحيح.وإسناده)7397(،برقم

عن...يونسعن"موضعفيفأثبت-الرسالةطبعةوتبعته-النصفيالفقيتصرَّف

بنيمولىعمارعنيحدثانعبيدبنويونسزيدبنعليسمعت":"هريرةأبي

أبايعدفلميونسوأما!ي!،النبيإلئفرفعهزيدبنعليأما؛هريرةأبيعنهاشم

أثبتةالذيالطريقأنعليهخفيفلعله7297(،)"المسند"منوذلك.("هريرة

علىبالاقتصارالمؤلفأجادوقدهو.أثبتهالذيبعد"المسند"فييقعالمؤلف

بنيونسمنجدعانبنزيدبنعليوأين،المقرونغيرالمفردالصحيحالطريق

الثبت!الثقةعبيد
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والجبالوالأرضالسماواتفيهتفزعالذياليومأنة:والعشرونالسابعة

(1،)]عنالجوَّابأبوفروى.والجنّالإنسشياطينإلَّاكلُّهاوالخلائقوالبحار

كعباجتمع:قالعباسابنعنمجاهد،عنمنصور،عنرُزَيق)2(،بنعمار

لاساعةً)3(الجمعةفي))إنَّ!:اللّهرسولقال:هريرةأبوفقال،هريرةوأبو

كعب:قال."الاهأعطاه[لاوالاَخرةالدنياخيرفيهااللّّهيسالمسلمعبديوافقها

له)5(فزعتالجمعةيومُكانإذاإنه؟الجمعةيومعنأحدِّثكم4(ألا)

اَدمابنإلاكلهاوالخلائقوالبحور)6(والجبالوالأرضالسماوات

حتيفالأولالأولفيكتبونالمسجد،بأبوابالملائكةوحَفَّت.والشياطين

اللّهلحقِّجاءبعدُجاءومن،صحفهمطوَواالإمامخرجفاذا.الإماميخرج

الجنابة.منكاغتسالهفيهيغتسلأنحالمكلِّعلىويحِقُّ.عليهكتبولما)7(

تغربولمالشمستطلعولم.الأيامسائرفيالصدقةمنأفضلفيهوالصدقة

أرىوأنا،هريرةوأبيكعبحديثهذا:عباسابنقال.الجمعةكيوميومعلى

يومئذ.منه)8(يمسَّأنطيبٌلأهلهكانمَن

حدثنا".":التخريجمصدريوفي.النسخمنساقطالمعقوفينبينما(1)

القدر8(61)9""الأوسطفيوالطبراني(41/171)البزارأخرجهطريقهمن2()

به.بأسلا-المهملةبتقديم-رزيقبنوعمار،فقطالمرفوع

الناسخ.منسهوولعله،"الجنة":مفي)3(

.صمنساقطألا""لفظ)4(

.نم،ق،منله"")5(

البحار".لا:ك،ع)6(

وما،.9:ص)7(

.صفيينقطولم،"فية":نم،ق،عداما)8(
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تغربولاالشمستطلع)الا:!ي!النبيعن1()هريرةأبيحديثوفي

لاإالجمعةليومتفزعوهيإلادابَّةمنوما.الجمعةيوممنأفضليومعلى

صحيح.حديثوهو."والإنسالجنِّمنالثقلينهذين

فيهوتخرب،العالمويُطوى،الساعةفيهتقومالذياليومأنهوذلك

والنَّار.الجنَّةمنمنازلهمإلىالنَّاسُفيهوُيبعثالدنيا،

أهلَعنهوأضلَّ،الأمةلهذهادلّّهادَّخَرهالذياليومأنه:والعشرونالثامنة

النبي!عنهريرةأبيحديثمن)2(""الصحيحفيكما،قبلهمالكتاب

اللّّههدانا.الجمعةيوممنخيرٍيومٍعلىغربتولاالشمسطلعت"ما:قال

السبت،يومولليهودلنا،هو.تتغفيهلنافالناسعنه،الناسُوضلَّله

.(4)"لنااللّّه"ذَخَره:آخر)3(حديثوفي.الأحد"يوموللنصارى

بنحصينعن،عاصمبنعليحدثنا(:أحمد)هالإماموقال

عائشةعن،الأشعثبنمحمدعنقيس،بنعمر)6(عن،الرحمنعبد

277(.0)حبانابنلفظوهذا(014)صتخريجهتقدم(1)

(1)7230أحمدأخرجهبل،اللفظجهذافيهماأجدهولم""الصحيحين:م،قعداما)2(

صحيح.وإسناده(.172)6حبانوابن(721)6خزيمةوابن

.ن،مب،م،قمن"آخر"لفظ)3(

لأجلضعيفوهو892(،)3/الطبرانيعندالأشعريمالكأبيحديثمنتقدمقد(4)

.عياشبنإسماعيلبنومحمدالطبرانيمرثدبنهاشم

بهذاغيرهيسقهولم،لينفيةأحمد،شيخعاصمبنعليوفيه25(،0)92برقم)5(

الجمعةقصةدونصحيحبإسناد(5851.)578خزيمةابنوأخرجة،التمام

والقِبلة.

خطأ.وهو"عمرو("،:مبعداما)6(
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السَّام:فقاللهفأذناليهود،منرجلاستأذنإذ!ذووالنبيعندأنابينا:قالت

ثم:قالت.أتكلَّمأنفهممت(:)1قالت.))وعليك"!:النبيفقال.عليك

الثالثةدخلثم)2(."))وعليك:ءلمج!النبيفقالذلك،مثلفقالالثانيةدخل

إخوانَاللّّهوغضبُعليكمالسَّامُبلقلت)3(::قالت،عليكمالسام:فقال

وجلَّ؟عزَّاللّّهبهيحيِّهلمبما!اللّهرسولَأتحيُّون)4(والخنازير!القردة

قولا،قالوا.التفحُّشولاالفُحْشَيحبُّلااللّهإنَّ"مَهْ،:فقالإليُّ،فنظر:قالت

يحسدونالاإنهم.القيامةيومإلىولزمهمشيئًا،يضرَّنافلم،عليهمفرددناه

عنها،وضلُّوالهااللّّههداناالتيالجمعةعلى(يحسدونا)هكماشيءعلى

".آمين:الإمامخلفقولناوعلىعنها،وضلّوالهااللّههداناالتيالقبلةوعلى

))نحنع!ي!:النبيعنهريرةأبيحديثمن)6)""الصحيحينوفي

منوأوتيناهقبلنامنالكتابأوتواأنهمبَيْدَ،القيامةيومالسابقونالاَخرون

له.ادلّهفهدانا،فيهفاختلفوا،عليهماللّّهفرضالذييومهمفهذا.بعدهم

غد".بعدوالنصارىغدًا،اليهود:تبعفيةلنافالناس

خطأ.وهو،("لقا":ج،ص(1)

النسخفيالزيادةهذهتردولم"،أتكلمأنفهممت:"قالت:المطبوعةالنسخفيبعده)2(

"المسند".فيولا

"قالت:مبوفي.م،قمنوالمثبتقلت"."فقالت:،عكوفيقلت".()قال:ص،ج)3(

".فقلت

.كمنساقطةالاستفهامهمزة(4)

."حسسدونا":ن،مب،م(5)

.تقدموقد،هريرةأبيحديثمن2(8591،1/)5ومسلم)876(البخاري)6(
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أبوحكاهابالميمومَيد،المشهورةوهيبالباء(1بَيد):لغتان"بَيْد"وفي

أشهروهوغير،بمعنىأنهاأحدهما:قولانالكلمةهذهوفيعبيد)2(.

له)3(:شاهدًاعبيدأبووأنشد،أنَّعلىبمعنى:والثاني.معنييها

أنِّي)4(بَيْدَذاكفعلتُعَمْدًا

تُرِنِّي)6(لنهلكتُلوإخالُ)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الرنين.منتُفْعِلي:تُرِنِّي

ص،ج:"وبيد".

.(061-951)3/"الحديثغريب"في

المنطق"إصلاحتنقيح"عن2(5)3/"المغنيأبيات"شرحفيالبغدادينقل

رأىأنهذكرثم،الأسديمرثدبنلمنظورالأصمعيأنشدهماالبيتينأنللتبريزي

وبعضالنسبةهذهأجدلم:قلت.ياقوتبخط""الصحاحنسخةهامشفيإليهالعزو

عزاهوقد(.قباوة7-0)ص"المنطقإصلاحتهذيب"مطبوعةفيالبغدادينقلهما

مرثد.بنمنظورإلى(121)ص"المعلم"المشوففيأيضًاالعكبري

عبيد،أبيعنالنقللأنالتاءبكسرهناالصوابولكنالتاء،بضممفيكذا""فعلتُ

عبيد:بنأحمدجعفرأبووقال.بلبلابنعليهنصَّ،"الحديثغريب"فيضبطهوهذا

-3ه)ص"المنطقإصلاح"انظر:.ذلكتؤيدالبيتينوقصة.غير"لاالتاء"بضم

652(.)2/الزاخر"و"العباب،كوبريلينسخةحاشية(:قباوة

تصحيف.،""أخاك:كعداما

".المنطق"إصلاحمنالكتبدارنسخةفيوهكذا،...""لن:النسخجميعفيكذا

وهيالراء،وكسرالتاءبضممفيمضبوط"و"تُرِنِّي..".."لم:المشهورةوالرواية

فيالسرقسطيذكره.أرنَّتإلايقاللا:وقالالأصمعيأنشدههذاوعلى،الرواية

إلىوإشارةللكلمةتفسير"الرنينمن"تفعلي:بعدهالمؤلفقول(.4)3/""الأفعال

الفعل.مصدرالرنينأنَّلامأخذها،
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شهرأنَّكما،الأسبوعأياممنوجلَّعزَّادلّّهخِيرةأنه:والعشرونالتاسعة

خِيرتهومكة،اللياليمنخِيرتهالقدروليلة،العامشهورمنخِيرتهرمضان

خلقه.منخِيرته!ومحمد،الأرضمن

أبيبنعاصمعن،معاويةأبو)2(شيبانثنا)1(:إياسأنيبنآدمقال

اختاروجلعزاللّهإنَّ:قالالأحباركعبعن،صالحأبيعنالنجود،

واختار،الجمعةيومفاختارالأيامواختار،رمضانشهرفاختارالشهور

.الصلواتساعاتفاختارالساعاتواختارالقدر،ليلةفاختارالليالي

مايكفِّرورمضانثلاثًا.وتزيدالأخرىالجمعةوبينبينهاماتكفِّروالجمعة

بينهاماتكفِّروالعمرة.الحجوبينبينهمايكفِّروالحجُّ.رمضانوبينبينه

ينتطرها،وحسنةقضاها،حسنة:حسنتينبينالرجلويموت.العمرةوبين

وتفتَحالنار،أبوابُفيهوتغلَق،رمضانفيالشياطينوتصفَّد.صلاتينيعني

ليالٍمنوما.أجمعَرمضانَهلمَّ،الخيرباغيَيا:فيهويقالالجنَّةأبوابُفيه

العشر.لياليمنالعملُفيهنَّادلّهإلىأحبُّ

الجمعة،يومفيوتُوافيهاقبورهممنأرواحهمتدنوالموتىأنَّ:الئلاةلون

الأولياء""حليةفينعيمأبوأخرجهاَدمطريقومنالإسناد.بهذاالتمامبهذاأجدهلم(1)

قدر"تعظيمفينصروابن68()ص""الإيمانفيالعدنيوأخرجهمختصرًا.(51)6/

"الحلية"فينعيموأبو(59)9"الزهد"فيالسريبنوهناد334(/1)"الصلاة

والبيهقي(الرسالة.ط-11)99"الراويلأخلاق"الجامعفيوالخطيب(51)6/

هذابغيرولكنومطولًامختصرًاكعبعنطرقمن3465()3363،""الشعبفي

.التمام

تصحيف."،سفيان":،عك2()
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منأكثرَاليومذلكفيويلقاهمعليهموشنلِّمبهميمُرُّومنزُوَّارَهمفيعرفون

فإذا.والأمواتالأحياءفيةتلتقييومٌفهو،الأياممنغيرهفي(1بهم)معرفتهم

السماء،وأهلُالأرضوأهلُ،والآخرونالأولونفيهالتقىالساعةفيهقامت

ولموالقمرُوالشمسُ،وظالمُهوالمظلومُ،وعملُهوالعاملُوالعبدُ،والرَّبُّ

الدنيافيفيةالناسيلتقيولهذاواللقاء،الجمعيوموهو.قطُّذلكقبليلتقيا

التَّلاقِ.يومفهو،غيرهفيالتقائهممنأكثر

يبدو)3(،اللّهعبدبنمطرِّفكانحميد:بن)2(لاحقالتياحأبوقال

فرأيتُ:قالهوَّمَ)5(المقابرعندكانإذاحتىفادَّلَجَ)4(،جمعةكلَّفيدخل

:قال.الجمعةيانيمطرِّفهذافقالوا:.قبرهعلىجالسًاقبر)6(صاحبِكلَّ

الطير.فيهتقولماونعلم،نعمقالوا:؟الجمعةعندكموتعلمون:لهمفقلت

مب.ص،منساقطبههم""(1)

دونالمتنفيأثبتتالتيالرسالةطبعةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)2(

"أبو:الأصليكونأنعحاشيةفيبعضهماقترحوقد.الصوابوهو،يزيد"":تنبيه

حميد".بنولاحقالتياح

ماوالصواب.الرسالةطبعةفيوكذا،يبادر""إلىالفقيفغيَّره"يبدر"،:مبعداما)3(

يسكنأي"يبدو".أيضًاعحاشيةفيأثبتماإلىأشيروقد.التخريجمصادرمنأثبت

دية.لباا

.الدالبتشديدص،جفيضبطكذا)4(

مب:وفي،الرفعبتنوينك،،جمفيمضبوطًا""يوم:النسخوفيخفيفًا.نومًانام:يعني5()

ناسخًاولعل،"الجمعة"يوم:المطبوعةالنسخوفي.تصحيفوكلاهما.""حوم

"!"الجمعة:بعدهفزاد"يوم"لفظةاستشكل

تكرار.،"قبرهعلىجالسًاقبرعلىجالسًا":بعدهمفي.قبر"كلِّصاحب":المطبوعفي)6(
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)2(.صالحيوم(،سلِّم)1سلِّمربِّ:تقولقالوا:الطير؟فيةتقولوما:قلت

أهلبعضعنوغيره)3("المنامات"كتابفيالدنياأبيابنوذكر

موتهبعدمناميفيالجحدريعاصمًا)4(رأيت:قالالجَحْدريعاصم

فيواللّهأنا:قالأنت؟فأين:قلت.بلى:قالمتَّ؟قدأليس:فقلتبسنتين

جمعةليلةِكلَّنجتمعأصحابيمنونفرٌأنا،الجنةرياضمنروضة

)1(

)2(

)3(

)4(

سلام:"تقول:وغيرهاالتخريحمصادرفيوالثابت.،عقفيبالتشديدضبطكذا

فيتردلمولكن،القديمالرسمعلى"سلام"منالألفحذفيبعدولا"،سلام

"الربّ".لفظةمعالمصادر

عليبنوأحمد()1377"الزهد"علىالزوائدفيأحمدبناددّهعبدأخرجه

فيوالبيهقي2(250/)"الحلية"فينعيموأبو()43وفضلها"الجمعة"فيالمروزي

شيبةأبيابنوأخرجه.بهالتياحأبيعنطرقمن886(4)("الإيمان"شعب

أوردهوقد.صحيحوإسنادهمطرفعنجريربنغيلانطريقمن)36288(

فييردولمالدنيا،ابيلابن"القبور"كتابمن(1/11)""الروحكتابفيالمؤلف

طريقه.منالبيهقيورواية،منهالمطبوع

.(01-1/9)""الروحكتابفيكماو"القبور"الخضراء(أطلسدار.ط-)95برقم

بنمِسمعفيهوكذلك،مبهمراوٍوفيه8861(،)""الشعبفيالبيهقيطريقهومن

بمشهوروليسحديثهعلىيتابعلا"(:171)6/"الضعفاء"فيالعقيليقال،عاصم

.(4/211)"الاعتدالو"ميزان(891)9/حبانلابن(""الثقاتوانظر:،"النقل

عنسواربنشبابةطريقمن(م/421)"المجالسة"فيالدينوريوأخرجه

منأتبينلمهذاالرحمنوعبد،بهالجحدريعاصمآلمنرجلعنالرحمنعبد

السابق.كالطريقمبهموالرجلهو،

"."عاصم:،جص
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قلت::قال.أخباركمفنتلاقَى)1(المُزَني،ادلّّهعبدبنبكرإلىوصبيحتها

تتلاقىوإنما!الأجسامبليت،هيهات:قال؟أرواحكمأمأجسامكم

عشيةبهانعلم:قال)2(؟إياكمبزيارتناتعلمونفهل:فقلت:قال.الأرواح

قلت::قال.الشمسطلوعإلىالسَّبت)3(وليلةكلَّه،الجمعةويوم،الجمعة

وعظمته.الجمعةيوملفضل:قالكلِّها؟الأيامدونذلكفكيف

كلَّيذهبكانأنهواسعبنمحمدعنأيضًاالدنيا)4(أبيابنوذكر

ويدعو،عليهمفيسلِّمالقبور،علىفيقفالجبَّانَ)5(،يأنيحتىسبتغداة

أنَّبلغنىِ:فقال.الاثنينيوماليومهذاصيَّرتَلو:لهفقيل.ينصرفثم،لهم

بعدها.ويومًاقبلهاويوما،الجمعةيومبزوَّارهميعلمونالموتى

زارمن:قالأنهالضحاكعنبلغني:قالالثوريسفيانعنوذكر)6(

وكيف:لهفقيل.بزيارتهالميِّتُعلِمَالشمسطلوعقبلالسبتيومقبرًا

الجمعة.يوملمكان:قالذلك؟

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

المصادر:سائروفي94(.1)4/و"الإحياء""الإيمانو"شعبالنسخجميعفيكذا

الفقي.أثبتكما"نتلقَّى"

"لكم".:،عك

أثبت.كماالمطبوعوفيالمصادر،فيوكذا"السبت"يوم:م،قعداما

فيالبيهقيأخرجهطريقةومن(.1/01)""الروحكتابفيكما"القبور"كتابفي

،القصابفرقدبنوجسرفرقدبنمحمدبنبكروفيه)8862(،"الإيمان"شعب

لين.فيهما

.المقبرة:الجبَّان

الشعب""فيالبيهقيأخرجهطريقهومن(.1/01")"الروحأيضًاالقبور""كتابفي

.كذاب،أبانبنالعزيزعبدوفيه)8863(،
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منصوصهذا.بالصومالجمعةيومإفرادُيُكرَه(1أنه):والثلاةلونالحادية

حديثفذكر؟الجمعةيومصيام:ادلّهعبدلأبيقيل:الالرمقالأحمد.

يفرَدأنوأمَّا،يصومهكانصيامفييكونأنإلا:قالثميفرد،أن)2(النهي

الخميسيومَفطرُهفوقحيومًا،ويفطريومًايصومكانرجل:قلتفلا.

هذا:فقالمفردًا؟الجمعةفصار،السبتيومَوفطرُه،الجمعةيومَوصومُه

)4(.الجمعةيتعمَّدأنكرهإنما.خاصَّةًصومهيتعمَّد)3(لمالآنَ

أسمعلم)6(:مالكقال)5(.الأيامكسالرصومهحنيفةوأبومالكوأباح

وصيامُه.الجمعةيومصيامعنينهىبهيُقتدىوممَّنوالفقهالعلمأهلمنأحدًا

51.يتحرَّكانوأُراه،يصومهالعلمأهلبعضرأيتوقد.حسَنٌ

الجمعة.يومصيامفي!النبيعنالآثاراختلفتالبر)7(:عبدابنقال

:وقالشهر،كلِّمنأيامثلاثةيصومكانع!يوّ:النبيعنمسعودابنفروى

صحيح.حديثوهو)8(."الجمعةيوممفطرًارأيته"قلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيع.ومستدرككمنساقط"أنه"

"."النهيمرضعفيبياضصفي

تحريف.،يتعمد"أنإلا":المطبوعةالنسخفي

.(2381)3/والكوسج(631)صهانئوابن(137)صداودأبي"دامسائلوانظر:

4(.1/70)"المدينةأهلعلىالحجة"

86(.5)الموطأ""في

.(632-01/062)"الاستذكار"في

فيوالنسائي7(24)والترمذي2(054)داودوأبو386(0)أحمدأخرجه

حبانوابن(172)5ماجةوابن2771()9268،"الكبرىو")2368("المجتبى"

بن-زرعنعاصمعنشيبانطريقمنكلهم492()4/والبيهقي3645(1،364)
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جمعةٍيوممفطرًا!ي!اللّّهرسولَرأيتُما:قالأنهعمرابنعنرويوقد

عن،سليمأبيبنليثعن،غياثبنحفصعن)1(،شيبةأبيابنذكره.قطُّ

عمر.ابنعنعمير،أببنعمير

ويواظبالجمعةيوميصومكانأنهعباسابنعن)3()2(وروى

4(.)عليه

وقيل:المنكدر)5(،بنمحمدإنه:فيقولونمالكذكرهالذيوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صحيح،ورفعُهمسعود،ابنعلىموقوفًارويوقدمسعود.بناددّهعبدعنحبيش

ابنوصححه،غريبحسن:الترمذيقال7(.40)"العلل"فيالدارقطنيقاله

منوسيأني.بينةغيرمن(295/)"المتناهية"العللفيالجوزيابنوضعفهالبر،عبد

صحّ"."إن:المؤلفكلام

(1011-العالية)المطالبمسددوأخرجه."الاستذكار"منوالنقل3529(،)برقم

طريقمنكلهم57(0)9يعلىوأبو31()عمر"بناللّهعبد"مسندفيوالطرسوسي

:فقالطريقينمن6(95.0)2/"المتناهية"العللفيالجوزيابنساقه.بهحفص

الثانيالطريقوفياَنفًا.جرحناهوقد،ليثالأولطريقهفي،يثبتلاحديث"هذا

يروي:حبانابنوقال،بالبواطيلالثقاتعنحدث:عديابنقالنصر؛بنجعفر

التحقيق"تنقيح"وانظر:.إموضوعمتن"وهذا:وقال،"بهيحدثوالمماالثقاتعن

/3(6-34.)347

""رُويأنهيوهموالسياق"الاستذكار"،عنصادروالمؤلف.شيبةأبيابنيعني

.عباسابنعملالمنقولوأنّ،الاستذكار""مطبوعةفيضبطكماللمجهولبالبناء

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيعن""حذفت

:قالعباسابنعنطاوسعنليثعنحفصعن359(1)شيبةأبيابنأخرجه

حديث"هذا95(:)2/"العلل"فيالجوزيابنقال.قط"جمعةيوممفطرًارأيته"ما

ليث".وفيهيصح،لا

تحريف.،"المذكور":م،ق
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سُلَيم.بنصفوان

أنةجُشَمبنيمنرجلعنسُلَيمبنصفوانعنالدَّراوردي)1(وروى

لهكُتِبالجمعةيومَصام))من:ع!ي!اللّهرسولقال:يقولهريرةأباسمع

.(4)الدنيا"أياميشاكلهن)3(لاالاَخرةأياممن)2(زُهْرٍغُرٍّأيامٍعشرةُ

لابدليلإلامنهيمنعلا،برٍّعملُأنهالجمعهَيوم(صوم)هفيوالأصل

له)6(.معارض

ففي.البتةفيهامطعنلاصحَّةًالمعارضُصحَّقد:قلت

عن!النَّبيُّاانهىجابرًا:سألت:قالعبادبنمحمدعن)7(""الصحيحين

"."نعم:قال؟الجمعةيومصوم

بنجابرسألت:قالعباد)9(بنمحمدعن")8(مسلم"صحيحوفي

تحريف.وكلاهماالدرداء("،"أبو:قوفي("،الدراوردي"أبو:م(1)

"،"عددهن:التخريجومصدري"الاستذكار"وفي""رهم:إلىم،قفي"زهر"تحرَّف2()

،ع.كفيبكسرهماالكلمتانضبطتوقدزهر"."غُرّتحريفوهو

"."تشاكلهن:مق،)3(

282(.)"الأوقاتو"فضائل358(0)9357،"الإيمان"شعبفيالبيهقيأخرجة(4)

و"الاستذكار".م،قمن"صوم")5(

باختصار.26-263(01/0)"الاستذكار("منالنقلينتهيهنا)6(

للضياء"والأحكام"السننعنصادروالمؤلف(.11)43ومسلم(8491)البخاري)7(

أحمد".مسند"منالاَنيهريرةأبيحديثإلى(478-476)3/المقدسي

.(11/641)43برقم)8(

وهوخطأ.("،"عبادة:ج)9(
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:قال؟الجمعةيومصيامعن!م!ادلّهرسولُأنَهى:بالبيتيظوفوهوادلّهعبد

(".1البنيَّة)هذهوربِّ،"نعم

"لا:يقول!يمّالنبيُّسمعت:قالهريرةأبيعن(")2("الصحيحينوفي

.للبخاريواللفظ.)3("بعدهأوقبلهيومًاإلاالجمعةيومَأحدُكميصومنَّ

تختصُّوا"لا:قال!ي!النبيعنهريرةأبيعن)4("مسلم"صحيحوفي

بينمنبصيامالجمعةيومتختصُّوا)5(ولا،اللياليبينمنبقيامٍالجمعةليلة

".أحدكميصومهصومٍفييكونأنلاإ)6(الأيام

دخل!رالنبيأنَّالحارثبنتجويريةعن)7("البخاري"صحيحوفي

:قاللا.:قالت.أمسِ؟""أصُمْتِ:فقال،صائمةوهيالجمعةيومعليها

.(""فافطِري:قال.لا:قالت.("غدًا؟تصوميأن"تريدين

"لا:قال"لمجطالنبيُّأنَّعباسابنعن)8(أحمد"الإمام"مسندوفي

".وحدهالجمعةيومتصوموا

".البنية"إلىفغيِّر"،"البيتفيها:كانالتيصعداماالنسخجميعفيكذا(1)

.(4411/741)ومسلم(5891)البخاري(2)

".والأحكامالسنن"فيوكذا،أثبتماالبخاريولفظ،"بعده"يومًا:قعداما)3(

.(4411/481)برقم(4)

الموضعين.في"تخصوا":مب5()

".الأيام"سائر:المطبوعفي)6(

.(1)869برقم)7(

ضعيف.،عباسبناللّهعبيدبناللّهعبدبنالحسينوفيه)2617(،برقم)8(
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اللّّهرسولعلىدخلت:قالالأزديجُنادةعنأيضًا(1(")"مسندهوفي

"هلمُّوا:فقال،يتغدَّىوهو،ثامنهمأناالأزدمنسبعةٍفي،جمعةيومفي!!

لا.قلنا:.أمس؟""أصمتم:قال.صيامإنَّااللّّه،رسوليافقلنا:.الغداء"[لى

اللّّهرسولمعفأكلنا:قال."فأفطِروا":قاللا.قلنا:.غدًا؟""فتصومون:قال

علىوهوفشربماء،منبإناءدعاالمنبرعلىوجلسخرجفلما:قاللمجي!ه.

الجمعة.يوميصوملاأنهيُريهم،ينظرونوالناسالمنبر،

الجمعة))يوم!:النبيقال:قالهريرةأبيعنأيضًا"()2("مسندهوفي

".بعدهأوقبلهتصومواأنإلاصيامكميومعيدكميومتجعلوافلاعيد،يوم

عنظَبيان،بنعمرانعن،عيينةبنسفيانعن)3(شيبةأنيابنوذكر

منمتطوِّعًامنكمكانمن:قالطالبأبيبنعليعنسعد،بنحكيم

يومفإنهالجمعةيومَيصُمْولا.الخميسيومصومهفيفليكنأيامًا،الشهر

نسكهويومصيامهيوم:صالحَين)4(يومينللّّهفيجمعوذكر،وشرابطعام

التاريخ"فيوالبخاري(3349)شيبةأبيابنأيضًاوأخرجه(.004/24)9برقم(1)

والطبراني2787(،)2786""الكبرىفيوالنسائي(379/،233)2/الكبير"

وقال؛ضعيف،الازديحذيفةعلىومداره6(.80)3/والحاكم282(2،281/)

"تنقيحوانظر:."ثقةتابعي:العجليقال،صحبتهفي"مختلف:جنادةعنالحافظ

"المسند".محققيوتعليق342(933-)3/"التحقيق

،1612)خزيمةوابن(452)راهويهبنإسحاقوأخرجه(،20،809801)5برقم2()

لين.فيهكلاهما،لُدَينبنوعامربشرأبوإسنادهوفي(.1/437)والحاكم2(661

6826(.،4534)""الضعيفة:انظر،الألبانيضعفهوالحديث

به.عيينةابنعن)7813(الرزاقعبدأخرجهوكذلك)3359(،""مصنفةفي)3(

له(".اللّه"فيجمع:المطبوعةالنسخفيوقبله"نسكين".:ج)4(
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المسلمين.مع

ليتقَوَّوْاالجمعةصومكرهواأنهمإبراهيمعنمغيرةعن(1جرير)وذكر

)2(.الرهةعلى

زوالعليهيشكلولكن.أحدهاهذا،ثلاثةكراهتهفيالمآخذ)3(:قلت

إليه.بعدهيوم)4(أوقبلهيومبضمِّالكراهية

هذاعلىأُورِدوقد.ع!ي!النبيإليهأشارالذيوهوعيد،يومأنه:والثاني

.حرامالعيديوموصوم،بحرامليسصومهأنَّأحدهما:،إشكالانالتعليل

.إفرادهبعدمتزولالكراهةأن:الثاني

والتحريم،الأسبوععيدبل،العامعيدليسبأنهالإشكالينعنوأجيب

فلابعدهيومًاأوقبلهيومًاصامإذاوأما.العامعيد(يوم)هلصومهوإنما

منالناشئةالمفسدةفتزولوعيد)6(،جمعةيومكونهلأجلصامهقديكون

تبعًا.صيامهفيداخلًايكونبل،تخصيصه

والنسائي""مسندهفيأحمدالإمامرواهمايحملهذاوعلى

تحريف.وهوجرير"،ابن":المطبوعةالنسخفي(1)

إبراهيمعنالإرسالكثيرومغيرة349(،0)برقم"المصنف"فيشيبةأبيابنأخرجه2()

النخعي.

بالإفراد.المأخذ"":ويحتمل.قرأتكذا)3(

مب.م،ق،في"يوم"لفظيردلم4()

مب.م،ق،في"يوم"لفظأيضًاهنايردلم)5(

وعيدًا".جمعة"كونه:مبم،،قعداما)6(
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رأيتقلما:قال-صحّإن-مسعودبناللّّهعبدحديثمن)1(والترمذي

يدخلكانأنهعلىحملُهتعيَّنهذاصحَّفان.جمعةيوميفطرع!ي!اللّهرسول

النهيأحاديثوأين.عنهالنهيلصحة،يفردهكان)3(أنهلا)2(،صيامهفي

أهلمنأحديروهلمالذيالجوازحديثمن""الصحيحينفيالثابتة

الاخاديثبهيعارضفكيف؛بغرابتةالترمذيحكموقد،الصحيح

عليها؟يقدَّمثم)4(،الصريحةالصحيحة

منهليسمابالدِّينيُلحقأنمن()هالذريعةحماية:الثالثوالمأخذ

الأعمالعنبالتجرُّدالأيامبعضتخصيصفيالكتاببأهلالتشبُّهوُيوجِب

علىالفضلظاهركانلمااليومهذاأنَّ:المعنىهذاإلىوينضمُّ.الدنيوية

صومهفيالناستتابعِمظِنَّةِفيفهوقويًّا،صومهإلىالداعيكانالأيام

ليسمابالشرعإلحاقذلكوفي.غيرهيومٍبصوميحتفلونلامابهواحتفالهم

منبالقيامالجمعةليلةتخصيصعننهي-أعلم-واللّهالمعنىولهذا.منه

القدر،ليلةعلىبعضُهمفضلهاحتىاللياليأفضلمنلأنها،اللياليبين

فحمَى)6(،بالعبادةتخصيصهامظنَّةفيفهيأحمد.عنروايةوحكيت

أعلم.وادلّه.بالقيامتخصيصهاعنبالنهيوسدَّها،الذريعةالشارع

2771()9268،"الكبرىو")2368("المجتبى"فيوالنسائي386(0)أحمد(1)

.تقدموقد7(،21)والترمذي

".صيامه"على:ص)2(

تحريف."،لأنة":صفي)3(

"."الصريحةموضعفيبياضصفي)4(

.("الذريعة"سدّ:،جصعداما)5(

.النساخبعضنصرفولعلة،""فحسم:المطبوعةالنسخفي)6(
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تخصيصأما:قيل؟بالصيامغيرهيومتخصيصفيتقولونفما:قيلفإن

وأما.فسنَّةعاشوراء،ويومعرفةويومالاثنينكيومالشارعخصَّصهما

كانوما.فمكروهوالأربعاء،والأحدوالثلاثاءالسَّبتكيومغيرهتخصيص

،والصيامبالتعظيمأعيادهمأياملَتخصيصبالكفارالتشبُّهإلىأقربمنها

التحريم.إلىوأقربُكراهةًفأشدُّ

والمعاد.بالمبدأوتذكيرهمالناساجتماعيومإنه(:1والثلاةلون)الثانية

،للعبادةفيهيتفرَّغونيومًا،الأسبوعفيأمةلكلِّسبحانهاللّّهشرعوقد

به)2(ويتذكَّرون،والعقابوالثوابوالمعادالمبدألتذكُّرفيهويجتمعون

الأيامأحقَّوكان.العالمينربِّيديبينقيامًاالاكبر)3(الجمعيوماجتماعهم

الجمعة.يوموذلك،الخلائقفيهاللّّهيجمعالذياليومُالمطلوبالغرضبهذا

لطاعته،اليومهذافياجتماعهافشرعوشرفها،لفضلهاالأمةلهذهاللّهفذخَره

وقدرًا)4(.شرعًاالاجتماعيومفهو.كرامتهلنيلالأمممعفيهاجتماعهاوقدَّر

وأهلُ،منازلهمفيالجنةأهلُيكونوالصلاةالخطبةوقتَانتصافهمقداروفي

ينتصفلا:قالأنهوجهغيرمنمسعودابنعنثبتكما،منازلهمفيالنار

فيالناروأهلُمنازلهمفيالجنةأهلُ(يَقيل)هحتىالقيامةيومَالنهارُ

وقد،"والثلاثون"الثالثةموضعفي"والثلاثون"الثانية:نعداماالنسخجميعفيكذا(1)

ذإ،والعشرينالرابعةبعدالسهومنوقعماعلىالتنبيةسبقوقد.فيعأصلح

.آخرهإلئالعدِّفيرقمفسقط،تكرَّرت

"فيه".:م،قعداما)2(

.ص،جفيالأكبر""لفظيردلم)3(

".الآخرةفيوقدرًاالدنيافي"شرعًا:المطبوعةالنسخفي4()

تقيل".":مق،)5(
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قراءتة.فيهيوكذلك()2(.الجحيملإلىمقيلهمإن)ثموقرأ:(.1)منازلهم

لاأمّةفأمَّا.كتابلها)4(التيالأمم)3(يعرفهإنماسبعةًالأيامكونولهذا

هناليس)5(فإنهالأنبياء،أممعنمنهمتلقَّاهمنإلاذلكتعرففلالهاكتاب

ولما.وفصولهاوالسنةالشهربخلافسبعةً،الايامكونُبهايُعرَفحسِّيَّةعلامة

عبادهإلىوتعرَّف،أيامستةفيبينهماوماوالأرضالسماواتوجلعزاللّّهخلق

وبحكمة،بذلكيذكِّرهم)6(يومًاالأسبوعفيلهمشرع،رسلهألسنةعلىبذلك

كماالامروعود،والأرضالسمواتوطيِّالعالموبأجلله،خُلِقواوماالخلق

صدقًا.وقولًاحقًّاعليهوعدًاسبحانهبدأه

)8((السجدةتنزيل)المبسورني)7(الجمعةيومفجرفييقرأ!يمّكانولهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

:زيادةبعدهالرسالةطبعةوفي.فيعمستدرك،كمنساقط"منازلهمفيالنار"وأهل

.((!!يلًاوَأَخسَنُ!ستَقَ!!خَينيَؤ!ذٍلجَنَّةِآأَضهحَبُ):أقرو"

أبيوابن(634)صالمباركلابن"الزهد"علىزوائدهفيالمروزيالحسينأخرجه

"شرحفيوالبغوي(2204/)والحاكم(الجمع2-068)8/""تفسيرهفيحاتم

أبيعنعمروبنالمنهالعنحبيببنميسرةعنسفيانطريقمن)9436("السنة

مسعود.بناللّهعبدأبيةمنيسمعلمعبيدةوأبو.بةمسعودبناللّهعبدعنعبيدة

.كص،فيالمضارعحرفينقطولم."تعرفه":ع

".الذي":،جص

.("فليسالأنبياء":ص

فزاد:،الشارعهو"يذكّر"فاعلأنبعضهمتوهم."فيه"يذكِّرهم:المطبوعةالنسخفي

يأني.وفيماهنا"الجمعة"فجر:م،قاعاإ)ما

".السجدة"الم:غيرهاوفي.القديمةوالطبعاتن،مب،م،قفيهكذا
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ويكونكانمماالسورتانهاتانعليهاشتملتلما(،1()الإنسانعلىأتىو)هل

الجنةإلىالقبورمنوبعثهمالخلائقوحشروالمعادالمبدأمنالجمعةيوم

منبسجدةفيأتي،ومعرفتهعلمهنقَصمَنيظنُّهكماالسجدةلأجللاوالنار،

يفعلها.لممنعلىوينكر،بسجدةفُضِّلالجمعةفجرأنَّويعتقد،أخرىسورة

بالسُّوَرونحوهاكالأعيادالكبارالمجامعفي!ي!قراءتهكانتوهكذا

وماأممهممعالأنبياءوقصصوالمعاد،والمبدأالتوحيد،علىالمشتملة

وصدَّقهمبهمآمنومنوالشقاء،الهلاكمنبهموكفَركذَّبهممنبه)2(عامل

المجيد(والقرآن)قبسورنيالعيدينفييقرأكانكما.والعافيةالنجاةمن

و)هل(الأعلىربكاسمب)سبح:وتارةًالقمر(،وانشقالساعةو)اقتربت

(.الغاشيةحديثأتاك

الصلاةبهذهالأمرمنتضمَّنتهلماالجمعةبسورةالجمعةفييقرأوتارةً

)3(ذكرهبإكثاروالأمرعنها،العائقالعملوتركإليها،السعيوإيجاب

فيوالهلاكَالعطبَذكرهنسيانفيفإنَّ،الدارينفيالفلاحلهمليحصل

منللأمةتحذيرًا(المنافقونجاءك)إذابسورةالثانيةفيويقرأ.الدارين

صلاةعنوأولادهمأموالهم()هيشغلهمأن4(لهم)وتحذيرًا،المُرْديالنفاق

علىلهموحضًّابدَّ،ولاخسرواذلكفعلواإنوأنهم)6(،ذكرهوعنالجمعة

.تقدمقد1()

نشرته.فيالجلالةلفظالفقيزادوقد.وجلعزاللّه:يعني2()

السابقة.والطبعاتللنسخخلافًاالفقيالشيخأثبتكما،اللّهذكر:يعني)3(

.ن،مب،م،قمن""لهم(4)

"."تشغلهم:ن،ك،ج5()

الرسالة.طبعةفيوكذا."اللّه"ذكر:الفقيأثبتأيضًاهنا)6(
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هجوممنلهموتحذيرًا(،1)سعادتهمأسبابأكبرمنهوالذيالإنفاق

إليها)2(.يُجابونفلاالرَّجعةويتمنَّونالإقالةيطلبونحالةٍعلىوهمالموت

وكان)4(.القرآنيُسْمِعهمأن)3(يريدوفدٍقدومعنديفعل!يمّكانوكذلك

()الأعرافبالمغرب(في)هصلىكما،لذلكالجهريةالصلاةقراءةيطيل

آية)6(.مائةبنحوالفجرفييصليوكان(.و)قوب)الطور(

الإيمانمن،الإيمانلأصولتقريرهيإنما!.خطبهكانتوكذلك

لأوليائهادلّّهأعدَّوماوالنارالجنةوذكر،ولقائهورسلهوكتبهوملائكتهبادلّّه

إيمانًاخطبهمنالقلوبفتمتلئ.معصيتهوأهللأعدائهأعدَّوماطاعتهوأهل

مشتركًاأمرًاتفيد)7(إنماالتيغيرهكخطبلا،وأيامهبادلّهومعرفةًوتوحيدًا

لاأمرهذافانَّ،بالموتوالتخويفُالحياةعلىالنَّوحُوهو)8(،الخلائقبين

1(،بة)0خاصَّةًمعرفةًولاله)9(،توحيدًاولاباللّّه،إيمانًاالقلوبفييحصِّل

فيخرج؛لقائهإلىوالشوقمحبتهعلىللنفوسبعثًاولا،بأيامهتذكيرًاولا

.("تهمادسعا":ن،مب،م،قاعدفيماو.منعقطسا"بسباأ"لفظ(1)

إليها.المشارالأحاديثتخريجتقدم2()

.،جصفي""أنيردلم)3(

تخريجه.تقدم(4)

.،جصمن""في)5(

تخريجها.تقدم)6(

يفيد".":م،ق)7(

".مشتركة"أمورًا:قبلةالمطبوعةالنسخفيوقعذلكأجلومن،"وهي":مبعداما)8(

.ن،مبم،ق،من"له")9(

.صمنساقط"به"(01)

053



ويُبلي،أموالهموتُقسَّم،يموتونأنهمغيرفالدةًيستفيدواولمالسامعون

ومعرفةتوحيدوأيُّبهذا؟حصلإيمانأيُّشعريليتفيا.أجسامهمالترابُ

به؟حصلنافعوعلم

الهدىببيانكفيلةًوجدهاأصحابةوخُطَب!ي!النَّبيِّخُطَبَتأمَّلومن

والدعوة،الكلِّيّةالإيمانوأصولجلالهجلَّالربِّصفاتوذكروالتوحيد،

باسه،منتخوِّفهمالتيوأيامه،خلقهإلىتحبِّبةالتىِآلائهوذكر،اللّّهإلى

وصفاتهالدّهعظمةمنفيذكرون.إليهيحبِّبهمالذيوشكرهبذكرهوالأمرِ

يحبِّبهمماوذكرهوشكرهطاعتةمنويأمرون،خلقهإلىيحبِّبهماوأسمائه

وأحبَّهم.أحبُّوهوقدالسامعونفينصرف؛إلية

رسومًاوالأوامرالشرائعوصارت،النبوةنوروخفيالعهد،طالثم

بماوزيَّنوهاصورها،فأعطوهاومقاصدها.حقائقهامراعاةغيرمن،تقام

وأخلُّوابها،الإخلالينبغيلاسننًاوالأوضاعالرسومفجعلوا،بةزيَّنوها

والفِقَربالتسجيعالخطبفرصَّعوا)1(جها.الإخلالينبغيلاالتيبالمقاصد

بها.المقصودوفاتمنها،القلوبحظّعُدِمبلفنقص،البديعوعلم

)ق(.وبسورةبالقرآنيخطبأنيُكثِركانأنه!يوّخطبهمنحُفِظفمما

رسولفيمنإلا)ق(حفطتما:النعمانبنالحارثبنت)2(هشامأمقالت

المنبر)3(.علىبهايخطُبمما"!يوِرّاللّّه

."اضعوفو":ن،مب."اصفوفر":ج،ص(1)

قلم.سبقولعله،"هانئأم":ج)2(

)873(.مسلمأخرجه)3(
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ضعف:وفيه،جدعانبنزيدبنعليروايةمن!خطبهمنوحُفِظ

بالأعمالوبادرواتموتوا،أنقبلوجلعزادلّّهإلىتوبوا(،1)الناسأيها"يا

فيالصدقةوكثرة،لهذكركمبكثرةربَكموبينبينكمالذيوصِلُوا،الصالحة

قدوجلَّعزَّاللّهأنواعلموا.وتُرزَقواوتُحْمَدواتؤجَروا=والعلانيةالسِّرِّ

عاميفيهذا،شهريفيهذا،مقاميفيمكتوبةًفريضةًالجمعةعليكمفرض

بعديأوحياتيفيتركهافمنسبيلا.[ليهاوجدمَن،القيامةيوم[لئهذا،

ولاشملَه،لهاللّهجَمعفلا؛عادلأوجائرإمامولهبها،واستخفافًابهاجحودًا

ألاله)2(،صومولاألا،لهوضوءولاألاله،صلاةولاألا.أمرهفيلهبارك

اللّهتابتابفان،يتوبحتىلهبرَّ)3(ولاألا،لهحجَّولاألا،لهزكاةولا

يؤُمَّنَّولاألامهاجرًا،أعرابيئيؤُمَّنَّولاالارجلّا،امرأةٌتؤُمَّنَّولاألا.عليه

)4(."وسوطهسيفهيخافسلطانيقهرهأنلاإمؤمنًا،فاجرٌ

منباللّّهونعوذ،ونستغفرهنستعينة،دلّه"الحمدأيضًا:خطبةمنوحفظ

نأوأشهد.لههاديفلايُضلِلومن،لهمضلَّفلاادلّّهيهدهمنأنفسنا.شرور

أرسله،ورسولهعبدهمحمدًاأنَّوأشهد.لهشريكلاوحدهادلّّهلاإإلهلا

.يا""دون"سلنااأيها":،جص(1)

("."صيام:،عكوفي.مب،ج،صفييردلمله"صومولا"الا)2(

تحريف.،""بركة:المطبوعةالنسخفي)3(

محمدبناللّهعبدترجمةفي""الكاملفيعديوابن(8101)ماجةابنأخرجة(4)

"الإيمانو"شعب(117)3/""الكبرىفيوالبيهقي(156-955)6/العدوي

؛متروك،العدوياللّهوعبد؛الحديثلينبكير،بنالوليدإسنادهوفي275(.4)

اَخرطريقمن(1)134حميدبنعبدوأخرجه.ضعيف،جدعانبنزيدبنوعلي

.نحوهزيدبنعليعن
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ومنرشَد،فقدورسولهادلّّهيُطعمن.الساعةيديبينونذيرًابشيرًابالحق

وسيأني(داود)1أبورواه.شيئًا"اللّهيضُرُّولانفسَه،إلايضُرُّلافإنهيعصهما

الحج.فيخطبتهذكرتعالىادلّّهشاءإن

فصل

خطبهفيصم!هديهفي

كأنهحتىغضبهواشتدَّ،صوتهوعلا،عيناهاحمَّرتخطبإذا!ي!كان

كهاتين"والساعةأنا"بُعِثتُ:ويقول."ومسَّاكم"صبَّحكم:يقول؛جيشمُنذِر

الحديثخيرَفانَّبعد،"اما:ويقول.والوسطىالسَّبَّابةإصبعيةبينويقرُن

بدعةوكلُّمحدَثاتُها،الأموروشرُّمحمَّد،هُدَىالهُدَىوخيرُ،ادلّّهكتابُ

ومَنفلأهله،مالاتَركمَن.نفسهمنمؤمنبكلِّأولى"أنا:يقولثم."ضلالة

)2(.مسلمرواه.وعليَّ"فإليَّضَياعًاأودَينًاترَك

ويثنياللّّهيحمد،الجمعةيوملمجيمّالنبيخطبةكانتله)3()4(:لفظوفي

.فذكره.صوتهعلاوقد،ذلكإثرعلىيقولثم،عليه

ادلّّهيهده"مَن:يقولثم،أهلههوبماعليهويثنيادلّّهيحمد(:لفظ)هوفي

".اللّهكتابُالحديثوخيرُ.لههاديفلاجمضْلِلومَنله،مضِلَّفلا

الطبرانيأيضًاوأخرجهمستور.،أنيبنربهعبدإسنادهوفي2(،01،911)79برقم(1)

.(641)7/والبيهقي2(01/11)

.(43)867/برقم2()

مب.منساقط(له")3(

)4(/867(4.)4

45(.)867/"مسلمصحيح"()ه
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النار".فيضلالةوكلُّ،ضلالةبدعة"وكلُّ(:1)للنسائيلفظوفي

)2(.بعد""أماوالتشهد:والثناءالتحميدبعدخُطَبهفييقولوكان

الكلماتويقصدالذكر،ويُكثِر،الصلاةويطيلالخطبةيقصِّروكان

منمَئِنَّةخطبتهوقِصَرَالرجلصلاةطولَ"إنَّ:يقولوكان.الجوامع

")3(.فقهه

وينهاهمويأمرهم،وشرائعهالإسلامقواعدخطبتهفيأصحابهيعلِّموكان

يصلِّيأنيخطبوهوالداخلَأمركمانهي،أوأمرلةعرَضإذاخطبتةفي

5(.)بالجلوسوأمَره،ذلكعنالناسلرقابالمتخطِّيَونهى(،4)ركعتين

أصحابةمنلأحدالسؤالأوله)6(،تَعْرِضللحاجةخطبتةيقطعوكان

فيُيمُّها)7(.،خطبتهإلىيعودثم،فيجيبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

صحيح.وإسناده(،1586،)9917"و"الكبرى(1)578"المجتبى"في

فيقالمنباب،الجمعة)كتاب"البخاريصحيح"انظر:"لمجو.النبيعنذلكتواتر

:الكسوفخطبةفيالإمامقولباب،الكسوفو)أبواببعد(أماالمناء:بعدالخطبة

8(.و1/09،25،09170/1،074051/7)867،"مسلمصحيحو"بعد(،أما

ياسر.بنعمارحديثمن)986(مسلمأخرجه

)875(.ومسلم39(039،1)البخاريأخرجه

()9913"المجتبى"فيوالنسائي(111)8داودوأبو(176)79أحمدأخرجه

ابنوصححهبسر،بناللّهعبدحديثمن231()3/والبيهقي()1718"و"الكبرى

أبيصحيح"فيوالألباني288(/1)والحاكم927(0)حبانوابن(1181)خزيمة

.(94-47)2/المقدسيالضياءواختاره281(،/4)"الأمداود-

.المطبوعم،ق،منساقط""له

والنسائي-(425)والترمذي(0211)داودوأبو(10221،48221)أحمدأخرجه
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)1(لأجلنزلكمافيُيمُّها،يعودثم،للحاجةالمنبرعننزلربماوكان

)3(.الخطبةفأتمَّالمنبرَ،بهمارقي)2(ثمفأخذهما،،والحسينالحسن

طريقمن28(0)5حبانوابن(4174)("و"الكبرى(141)9""المجتبىفي

البخاريقالهوأخطأ،حازمبنجريرفيةوهِموقد.أنسعنثابتعنحازمبنجرير

داودأبوقالوبه39(،)صالكبير"و"العلل""الجامعفيالترمذيعنةنقلةكما

أقيصت:قالأنسعنثابتعنرويماالصحيح"إن:البخاريوقال.والدارقطني

والحديث،القومبعضنعسحتييكلّمهزالفما!ي!،النبيبيدرجلفأخذالصلاة

حديثمنهذاوليس،فية"ووهم)2358(:""عللهفيالدارقطنيوقال.هذا"هو

بنادلّّهعبدعنكثير،أبيبنيحمروعنهذايروىوإنما،ثابتحديثمنولا،أنس

منسمعهوإنما:حازمبنجريرعنبلغةحينزيدبنحمادوقال.أبيهعن،قتادةأبي

ثابتمجلسفيأبيهعن،قتادةأبيابنعنكثير،أبيبنيحييعن،الصوافحجاج

زيد".بنحمادقولالقوليكونأنويشبة.ثابتمنسمعةأنهفتوهَّم؛البناني

يصح.لافالحديث

صحيحو"62(642،29و6)43"البخاري"صحيح:البخاريإليهأشارلماوانظر

الدارقطنيإليةأشارالذيكثيرأبيبنيحىوحديث376(.و،261)376/"مسلم

"المراسيل"فيداودأبوأخرجهزيدبنحمادوحكاية)637(.البخاريأخرجه

49(.)صللترمذيالكبير""العللوانظر:64(،)

"لاخذ".:نمب،م،ق،في)1(

"رقا".:ص،جعدافيمارسمه)2(

فيوالنسائي(014)8والترمذي(011)9داودوأبو2(5992)أحمدأخرجه)3(

لبيهقيوا(471،3081،4081)3"لكبرىاو"(141،5851)3"لمجتبىا"

ابنوصححه،الترمذيحسنه.الأسلميالحصيببنبريدةحديثمن2(18)3/

والألباني287(/1)والحاكم6(0)38حبانوابن(541،1081،2081)6خزيمة

272(./4)"الأمداود-أبي"صحيحفي
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"صلِّ،"فلانيا"اجلس،"فلانيا"تعال:خطبتهفيالرجليدعووكان

")1(.فلانيا

فاقةذابينهمزأىفإذا.الحالبمقتضى)2(خطبتهفييأمرهموكان

عليها)4(.وحضَّهم،بالصدقةأمَرهم)3(وحاجةٍ

)5(.ودعائهاللّّهذكرعندخطبتةفيالسَّبَّابةبإصبعهيشيروكان

)6(.خطبتهفيالمطرقحَطإذابهميستسقيوكان

إليهمخرَجاجتمعوافإذا،الناسيجتمعحتىالجمعةيوميُمهِلوكان

1(

2(

3(

6(

من(0178)خزيمةوابن(1901)داود"أبي"سننففي،"فلانياتعال":قولهأما

يوم!شًمرالدّهرسولاستوىلما:قالجابرعنعطاءعنجريجابنعنطريقين

فرآهالمسجد،بابعلىفجلسمسعود،ابنذلكفسمع"اجلسوا"،:قال،الجمعة

يعرفهذا"داود:أبوقال.مسعود"بناللّهعبديا"تعال:فقالع!نم،اللّّهرسول

فيخزيمةابنإليهأشاروكذلك.!ك!((النبيعنعطاء،عنالناسرواهإنمامرسلًا،

والمرسل3274(.)"علله"فيالدارقطنيرجحهالذيوهو،الحديثعلىتبويبه

الحديثالألبانيصححذلكومع.بهجريجابنعن)5368(الرزاقعبدأخرجه

2(.4/56)"الأمداود-أبي"صحيحفيالموصول

السابق،الناسرقابالمتخطي!يه!ممّنهيهحديثففي"فلانيا"اجلس:قولهوأما

يخطب.وهوالمسجدالداخلع!ن!أمرهحديثففيلمافلانيا"صلّ:قولهوأماالذكر.

.""الخطبة:ن،مب،م،قعداما

".حاجة"من:مبم،ق،عداما

البجلي.ادلّّهعبدبنجريرحديثمن(01)17مسلمأخرجه

اللَّةُ!صكَتهُ.رَرؤيبةبنعمارةحديثمن)874(مسلمأخرجه

أنس.حديثمن(821-)798/ومسلم)339(البخاريأخرجه
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ولاطَرْحَةولاطَيلَسانلُبْسِولا،يديةبينيصيحشاويشٍغيرمنوحده

)1(
سواد

بوجههالناسَاستقبلالمنبرَصعِدفإذا.عليهمسلَّمالمسجدَدخلفإذا

فإذا،الأذانفيبلالويأخذ،يجلسثم.القبلةمستقبلَيدعُولم.عليهموسلَّم

بايرادلا،والخطبةالأذانبينفصلغيرمنفخطَب!ي!،النبيُّقاممنهفرغ

.غيرهولاخبرٍ

عصًاأوقوسعلىيعتمدكانوإنما.غيرهولاسيفًابيدهيأخذيكنولم

الجمعةوفيقوس،علىيعتمدالحربفيوكانالمنبر)2(.يتخذأنقبل

سيف.علىاعتمدأنهعنةيُحفظولمعصًا.علىيعتمد

ذلكوأنَّدائمًا،السيفعلىيعتمدكانأنهالجهَّالبعضيظنُّهوما

بعدعنهيُحفَظلافإنه)3(.جهلةفرطفمِن=بالسيفقامالدِّينأنَّإلىإشارة

كانأنهاتخاذهقبلولا،غيرهولاقوسولابسيفيرقاهكانأنهالمنبراتخاذ

.قوسأوعصًاعلىيعتمدكانوإنما.البتةسيفًابيدهيأخذ

والطرحة.والطيلسانالشاويشتفسيرتقدَّم(1)

والطبراني(682)6يعلىوأبو(01)69داودوأبو(5781)6أحمدأخرجة2()

فيهما،لينمعصدوقكلاهمارُزَيق،بنوشعيبخِرَاشبنشهابفيه2(،13)3/

ابنصححةوالحديث(،1201)3/الحبير""التلخيصفيالحافظإسنادهوحسن

وانظر:26(.41/)"الأمداود-أبيصحيح)فيالألبانيوحسنة(،5241)خزيمة

636(.-4/632)المنير"البدر"

2(.260-0ه)صفيمثلهتقدَّم)3(
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يستندجِذْعٍإلىيخطباتخاذهقبلوكان(.1)درجاتثلاثمنبرهوكان

إليهفنزلالمسجد،أهلسمعهحنينًاالجِذعُحنَّالمنبرإلىتحوَّلفلما،إليه

)3(.الوحيمنيسمعكانمافقَدلِماحنَّأنس)2(:قال.وضمَّه!رَوّالنَّبيُّ

قريبًاالغربيجانبهفيوُضِعوإنماالمسجد،وسطفيالمنبريوضعولم

)4(.الشاةممرِّمقدارالحائطوبينبينهوكان،الحائطمن

استدار،الجمعةفيقائمًاخطبأو،الجمعةغيرفيعليهجلسإذاوكان

)5(.الخطبةوقتَقبلتهموجههفكان،بوجوههمإليهأصحابه

فيخطبيقومثمخفيفةً،جلسةًيجلسثم،فيخطبيقوموكان

1(

2(

3(

4(

5(

سعد.بنسهلحديثمن)544(مسلمأخرجه

بنجابرحديثمن3585(189،590،2وانظر:3584،)البخارياخرجه

تسمعكانتماعلى"بكت:قال2(0)59فيولفظه.أنسلاجابر،والقائل.اللّهعبد

راوي"قال"فاعليكونان"يحتمل31(:9)4/""الفتحفيالحافظقال.الذكر"من

النبيبأنةأيمنبنالواحدعبدعنروايتةفيوكيعصرَّحلكن-جابرًايعني-الحديث

".عنة32(4]70شيبةابيوابن(0421]6أحمدأخرجة.!يبمّ

المتنفيقفيوكذا،صحعلامةمع("إليهلمجيمّالنبيالتصاق"وفقده:ن،مهامشفي

كونفيأشكُّوأنا.المطبوعةالنسخفيوكذا.""إليةلفظدون"الوحي"كلمةبعد

انسكلاممنليسالهامشفيوالمذكور،عنهنابٍفالسياق،المتنمنجزءًاالعبارة

جابر.ولا

واللفظالاكوع،بنسلمةحديثمن263(0/5)9ومسلم()794البخاريأخرجه

.(01)82داودلأبي

.(01)52"مسلمصحيحو"29(1)"البخاريصحيح"فيسعيدأبيحديثانظر:

الناسواستقبالالقومَ،الإمامُيستقبل"باب":"صحيحهفيالبخاريعليهبوّبوقد

."...خطبإذاالإمامَ
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منه،بالدنوِّالناسَيأمروكان.الإقامةفيبلالأخذمنهافرغفاذا1(.)الثانية

لغا.فقد،أنصِتْ:لصاحبهقالإذاالرجلأنَّويخبرهم،بالإنصاتويامرهم

والإمامالجمعةيومتكلَّم"من:يقولوكان."لهجمعةفلالغا"من:ويقول

لهليستانصِتْ،:يقولوالذياسفارًا.يحملالحماركمثلفهويخطب

أحمد)2(.الإمامرواه".جمعة

قالم،وهو()تباركالجمعةيوم!يواللّّهرسولقرأ:كعبأبيُّبنوقال

هذهأُنزلتمتى:فقال،يغمِزنيذَزٍّأبوأوالدَّرداءوأبو،اللّّهبايامفذكَّرَنا

:قالانصرفوافلما.اسكُتْأنإليهفأشار،الآنإلاأسمعهالمإنّي؟السورة

منلكليسأبيُّ)3(:فقال.تخبرنيفلم؟السورةهذهأُنزلتمتىسألتُك

له،ذلكفذكر!،اللّّهرسولإلىفذهب.لغوتماإلااليومصلاتك

ماجهابنذكره."اُصبيّ))صدق:!ي!اللّّهرسولفقالأبيُّ،قالالذيوأخبره

أحمد(")5(."مسندفيوأصلهمنصور)4(،بنوسعيد

مسلموأخرجهعمر،بناللّهعبدحديثمن861()ومسلم29(0)البخاريأخرجة(1)

أبوأخرجهالخطبةبينالجلسةمقدارأنغير؛جندببنسمرةحديثمن)862(

.الزهريشهابابنمرسلمن5(5)""المراسيلفيداود

قبله.والذيتخريجهتقدموقدمجالد،وفيه،عباسابنحديثمن2()330برقم2()

تصحيف.ولعله"،"انه:المطبوعةالنسخفي)3(

طريقمن(1111)ماجهابنأخرجه22(.)47للمقدسي("والأحكام"السنن(4)

بنعطاءعننمرأبيبنادلّّهعبدبنشريكعنالدراورديمحمدبنالعزيزعبد

بنأبيعنيساربنعطاءسماعفيأنإلاحسنوإسنادهكعب؛بنأبيعنيسار

إتحاف"فيوالحافظ"المستدركتلخيص"فيالذهبيإليهأشاركمانظرًا،كعب

الاَني.التخريجوانظر(.41/172،173)"المهرة

-.بهمحمدبنالعزيرعبدطريقمنأحمد،بناددّهعبدزياداتمن2()1287برقم)5(
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حظُّهوهو،بلغْوٍحضَرهارجلنفر:ثلاثةالجمعة))يحضر:ع!يمّوقال

وإنأعطاهشاء[نوجلَّ،عزَّاللّّهدعارجلفهو،بدعاءٍحضَرهاورجل.منها

ولم،مسلمرقبةَيتخطَّولم،وسكوتبإنصاتحضَرهاورجل.منعهشاء

عزَّاللّهأنَّوذلك.أيامثلاةنةوزيادةتليهاالتيالجمعةإلىكفَّارك!فهيأحدًايؤذِ

أحمدذكره.،"061:]الأنعام!فَ!وعَشرأَ!الِهَابِالحسَنَةِجَآءَ)مَن:يقودوجلَّ

.(1ود)داوأبو

أحديقمولم،الخطبةفي!سًيروّالنبيُّأخذالأذانمنبلالفرغإذاوكان

الجمعةأنعلىيدلوهذاواحد.أذانإلايكنولم،البتةركعتينيركع

فانَّ،السنَّةتدلوعليهالعلماء،قولَيأصحُّوهذاقبلها.لهاسنَّةلاكالعيد

فإذا،الجمعةأذانفيبلالأخذالمنبررقيفاذا،بيتةمنيخرجكانلمج!النبي

فمتيعين،رأيُكأنَّه)2(وهذا.فصلغيرمنالخطبةفيع!مالنبيُّأخذأكمله

كلُّهم،قامواالأذانمنبلالفرغإذاكانواأنهمظنَّومن؟السنَّةيصلُّونكانوا

23(29،220/و287288،/1)والحاكم(18،8018)70خزيمةابنواخرجه

بنعطاءعننمرأبيبنالدّهعبدبنشريكعنطرقمن22(91،20)3/والبيهقي

الليثي-نمرأبيبنالدّهعبدبنشريكقبلمنالاضطرابفلعلذر.ابيعنيسار

"نصبوانظر:.كعببنأبيبدلذرأبيحديثمنفجعله-يخطئصدوقوهو

."المسند"محققيوتعليق2(220/)("الراية

والبيهقي(81)13خزيمةابنوأخرجه(،11)13داودوابو7(200)أحمد(1)

بنعمروإلىوالإسناد،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن2(91)3/

277(.276-/4)للاكباني"الأمداود-أبي"صحيحوانظر:.صحيحشعيب

تحريف."كان"،:المطبوعةالنسخفي)2(
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لاأنهمنذكرناهالذيوهذا.بالسنَّةالناسأجهل(1من)فهو،ركعتينفركعوا

الوجهينوأحدُعنه،المشهورفيوأحمدمالكمذهبهوقبلهالهاسنَّة

)2(.الشافعيلأصحاب

)4(فيثبت،مقصورةٌظهرٌبأنهااحتحَّمنمنهمسنة،لها)3(قالوا:والذين

بنفسهامستقلَّةصلاةالجمعةفانَّجدًّا،ضعيفةحجَّةوهذهالظهر.أحكاملها

وتوافقهالها،المعتبرةوالشروطوالخطبةوالعدد)5(الصفةفيالظهرَتخالِف

بمواردإلحاقهامنأولىالاتفاقبموردالنزاعمسألةإلحاقوليس.الوقتفي

فيه.اتفقا)6(مماأكثرلأنهاأولىالافتراقبمواردإلحاقُهابل،الافتراق

فاسد،قياسأيضًاوهذاالظهر.علىبالقياسلهاالسنَّةأثبتمنومنهم

الراشدين،خلفائهسنَّةأوفعلهأوقولهمن!يمّالنبيعنثابتًاكانماالسنَّةفان

،بالقياسهذامثلفيالسُّننإثباتيجوزولا.ذلكمنشيءمسألتنافيوليس

يشرعهولميفعلهلمفاذا!سًي!،النبيعهدفيفعلهسببُانعقدمماهذالأن

السنة.هوتركهكان

ولذلك.بالقياسبعدهاأوقبلهاسنَّةٌالعيدلصلاةيُشرَعأنهذاونظير

ولاالجمارلرميولابمزدلفةللمبيتالغسلُيُسَنّلاأنهالصحيحكان

.ن،م،قفيمن""يردلم(1)

المسألة.فيشيخهكلامعنصادروالمصنف(4/2918)"الفتاوى"مجموعانظر:2()

"إنها".:مب،ق)3(

"."فثبت:مب،م،قعداما(4)

."الجهر":مبوفي.السفر"":م،ق5()

"اتفق".:صفي)6(
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لموأصحابه!النَّبيُّلانَّ(،للاستسقاء)1ولاللكسوفولاللطواف

.العباداتلهذهفعلهممعلذلكيغتسلوا

"باب:فقالى)2(""صحيحهفيالبخاربىذكرهبمااحتجَّمنومنهم

عن،نافععن،مالكأبنا،يوسفبنادلّّهعبدثناوقبلها.الجمعةبعدالصلاة

وبعد،ركعتينوبعدهاركعتينالظهرقبليصلِّيكانع!ياّلهالنبيئَأنَّعمرابن

الجمعةبعديصلِّيلاوكان.ركعتينالعشاءوقبل،بيتهفيركعتينالمغرب

البخاريبهيُرِدولمفيه.حجَّةلاوهذا."ركعتينفيصلِّي،ينصرفحتى

وبعدها)3(قبلهاالصلاةفيوردهلأنهمرادهوإنما،الجمعةقبلالسنَّةإثبات

بعدها،إلا()هالسنةفعلُعنهيَرِد)4(لمأنه:أبى،الحديثهذاذكرثمشيء؟

شيء.قبلهايَرِدولم

قبلالصلاة"باب:قالىفانه)6(العيدينكتابفيفعلمانظيروهذا

كره:عباسىابنعنسعيدًاسمعتُالمعلَّى)8(:أبووقالوبعدها.العيد)7(

النبيأنعباسىابن"عنجبيربنسعيدحديثذكرثم.العيد"قبلالصلاة

"الاستسقاء".:قوفي.لاستسقاء"":م(1)

.()379الحديثقبل2()

بعدها"."أو:م،قعداما)3(

يظهر.لمولكن،قفيمثلهيكونوقد"يرو"،:ن،مب،م)4(

.صمنساقط""السنةلفظ)5(

)989(.الحديثقبل)6(

أثبت.كما""الصحيحوفي"."العيدين:ن،مب،م،قعداما)7(

الاصلفيرسمةولعلالعلاء"."أبو:الرسالةطبعةغيرالكتابوطبعاتالنسخفي)8(

.همزةالألفبعدوكتبوا،قراءتهفيالنساخفأخطأالمعلا("،"أبو:كان
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"بلالومعهبعدهاولاقبلهايصلِّلم،ركعتينفصلَّىالفطر،يومخرج!!ي!

الحديث.

لاأنهعلىدالًّاحديثًاللعيدوذكر،للجمعةترجَممامنرللعيدفترجَم

ذلك.الجمعةمنمرادهأنعلىفدلَّلعدها،ولاقملهاالصلاة(1ء)ءُ*َ
لسر!أ.

الحديثفِىذكروقدالظهر،عنبدلًاكانتلماالجمعةأنبعضهمظنَّوقد

لا"وكان:قالهـانما.كذلكالجمعةأنَّعلىدلَّوبعدها،الظهرقبلالسنَّة

وأنه،الجمعةبعدالسنَّةصلاةلموضعبيانًا"ينصرفحتىالجمعةبعديصلِّي

بعدالتطوُّعبابفيذكرقدالبخاريلأنمنه،غلطالظنُّوهذا.الانصرافبعد

الظهر،قبلسجدتين!ي!)3(النبيمع"صلَّيتُعمر)2(:ابنحديثالمكتوبة

العشاء،بعدوسجدتين،المغرببعدوسجدتينالظهر،بعدوسجدتين

مستقلَّةصلاةالصحابةعندالجمعةأنَّفيصريحفهذا."الجمعةبعدوسجدتين

لمفلمَّاالظهر.اسمتحتلدخولهاذكرهاإلىيحتَجْلموإلاالظهر،غيربنفسها

قبلها.لهاسنةَلاأنهعُلِمبعدهاإلاسنةًلهايذكر

وجابرهريرةأبيعن")4("سننهفيماجهابنرواهبمااحتجَّمنومنهم

".)1(ص،ج،ع:"يشرع

)1172(.برقم)2(

(".اللّه"رسول:،عك)3(

عندوأصله2(.005)حبانوابن(491)6يعلىأبووأخرجه(،4111)برقم(4)

تجيء"أنقبل":زيادةدون(87595/)ومسلم(24)ص"القراءة"جزءفيالبخاري

يأتيماوانظر.غياثبنحفصأصحاببينمنرشيدبنداودبهاتفرد،شاذةوهي

.(50441)"المسند"محققيتعليقوكذلك،المؤلفكلاممن
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"أصلَّيتَ:لهفقال،يخطب!اللّّهورسولُ،الغطفانيسُلَيكجاءقالا:

فيهما".وتجوَّزْ،ركعتين"فصلِّ:قاللا.قال.تجيء؟"أنقبلركعتين

.ثقاتوإسناده

هاتينأنَّعنيدلتجيء"أن"قبلوقوله(:1)تيميةابنالبركاتأبوقال

أبو)2(حفيدهشيخناقالللمسجد.تحيةوليست،للجمعةسنةالركعتين

)4(""الصحيحينفيالمعروفوالحديث،غلطوهذا)3(:تيميةابنالعباس

:فقال،يخطب!اللّّهورسول،الجمعةيومرجلدجس:قالجابرعن

يومَأحدكمجاء"[ذا:وقال."ركعتين"فصلِّ:قاللا.:قال."؟"صلَّيتَ

هوفهذا.فيهما"وليتجوَّز،ركعتينفليركع،يخطبوالإمامالجمعةِ،

هذا.صحيحةغيرالغالبفيماجهابنوأفراد،الحديثهذافيالمحفوظ

كلامه.معنى

وإنما،الرواةمنتصحيفهذا:المِزِّيالحافظالحجَّاجأبوشيخناوقال

إنماماجهابنوكتاب:قال.الناسخفيهافغلط،"تجلسأنقبل"أصلَّيتَهو

فإنَّ،"ومسلمالبخاري()ه"صحيحبخلاف،بهيعتنوالمشيوخٌتداوله

يبدو.فيما"الهداية"شرحفي(1)

.ص،جفييردلم""حفيده)2(

"فيشيخهرسالةعنصادرالمؤلفولعل.ن،مب،م،قفي"تيمية"ابنيردلم)3(

العصر".أعيانو"""الوافيفيالصفديذكرها"الجمعةقبلتصلَّياناللتينالركعتين

038(.358،)ص"الإسلامشيخلسيرةالجامع"انظر:

يومأحدكمجاء"إذاالأخيرةوالجملة)875(ومسلم39(1،930)البخاري(4)

له.واللفظ95()875/برقمومسلم(1711)برقمالبخاريعند."..الجمعة

الرسالة.طبعةوتبعته،الفقيفثنَّاهبالإفراد،القديمةوالطبعاتالنسخفيكذا)5(
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فيهيقعولذلك:قالوتصحيحهما.بضبطهماواعتنواتداولوهماالحفاظ

.(1وتصحيف)أغلاط

قبلهاالصلاةسننبضبطاعتنواالذينأنَّهذاصحةعلىويدلقلت)2(:

أحديذكرلموغيرها،والاخكامالسننأهلمنذلكفيوصنَّفواوبعدها

تحيَّةفعلاستحبابفيذكروهوإنماقبلها،الجمعةسنةفيالحديثهذامنهم

هذهفيفعلَها)3(منعمَنعلىبهواحتجُّواالمنبر،علىوالإمامُالمسجد

عليهاوالترجمةهناكذكرُهالكانالجمعةسنَّةهيهذهكانتفلو.الحال

المسجد.تحيةمنأولىوشهرتهاوحفظها

لأجلالداخلَإلاالركعتينبهاتينيأمرلم!ي!النَّبئَأنَّأيضًاعليهويدل

ولمأيضًاالقاعدينبهالأمرَللجمعةسنَّةًكانتولوالمسجد.تحيةأنهما

.وحدهالداخلَ)4(جمهابالأمريخُصَّ

ثنامسدَّد،حدثنا)5(:""سننهفيداودأبورواهبمااحتجَّمنومنهم

فيالقول"تحقيقرسالتةفيالمزِّيشيخةعنأيضًاالمصنفابنالدينبرهاننقله(1)

64(.)ص"الجمعةسنة

فيع.أصلحوقد.الناسخمنسهووهو،""قال:كفي2()

فعلها"."مِن:ن،مب)3(

تصحيف.ولعلة"،"للداخل:ن،مب،م،قعداما(4)

والبيهقي2()476حبانابنأيضًاأخرجهمسددطريقومن(،11)28برقم5()

(421)9المجبتى""فيوالنسائي5(4)30شيبةأبيابنأيضًاوأخرجه6(.451)

صحيح،والحديث.بةنافععنطرقمن()1836خزيمةوابن()9175("الكبرىو"

2(.4092،19/)"الأمداود-أبي"صحيحانظر:

545



الجمعة،قبلالصلاةيطيلعمرابنكان:قالنافععن،أيوبثنا،إسماعيل

ذلك.يفعلكان!اللّّهرسولأنَّوحدّث.بيتهفيركعتينبعدهاويصلِّي

"إنَّ:بقولهأرادوإنماقبلها،سنَّةًللجمعةأنَّعلىفيهحجَّةلاوهذا

بيتة،فيالجمعةبعدالركعتينيصلِّيكانأنه("ذلكيفعلكانع!ياّلهاللّّهرسول

فيثبتكمافيهما،الا!ضلهووهذاالمسجد.فييصلِّيهماولا

ركعتينالجمعةبعديصلِّيكانع!ي!النبيأنَّعمرابنعن)1(""الصحيحين

بيته.في

تقدَّمالجمعةفصلَّىبمكةكانإذاأنهعمرابنعن(")2("السننوفي

ثم،الجمعةصلَّىبالمدينةكانوإذاأربعا.فصلَّىتقدَّمثم،ركعتينفصلَّى

كان:فقال،لهفقيلالمسجد.فييصلِّولم،ركعتينفصلَّئ،بيتهإلىزجع

ذلك.يفعل!اللّهرسول

هووهذا.مطلَقتطوُّعفإنهالجمعةقبلالصلاةَعمرابنإطالةوأما

كما،الإماميخرجحتىبالصلاةيشتغلأن:الجمعةإلىجاءلمنالأولى

!ياّله:النبيعنالهذليو!نبيشةهريرةأبيحديثمنتقدَّم

مافصلَّىالجمعةَ)4(أتىثمالجمعةيوماغتسل"من)3(:هريرةأبوقال

.متقدوقد،(927،288)ومسلم(379،2711)البخاري(1)

أبيبنيزيدتفردوقد،صحيحوإسناده(،1)730الحاكموأخرجه(،0131)برقم2()

فيتخريجةتماموانظر.غيرهيذكرهولم،الاَخرةالجمعةسنةفيالتفريقبذكرحبيب

العالمية.الرسالةدار.طداود"أبي"سننمحققيتعليق

السابقة.للطبعاتخلافًالمجيرِرّ((النبي"عن:الرسالةطبعةفيبعدهزيد)3(

غيرها.منأثبتكما(""الصحيحوفي"المسجد"،:نمب،م،،قفي4()
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بينهمالهغُفِرمعه=يصلِّيثم،خطبتهمنالإماميفرغَحتىأنصَتثمله،قُدِّر

.(1)"ايامثلاةنةوفضلُالاخرىالجمعةوبين

0و
أقبلثمالجمعةيوماغتسلإذاالمسلم"إنّ:الهذلينبيشةحديثوفي

وإنله،بداماصلّىخرَجَالإمامَيجدلمفاناحدًا،يؤذيلاالمسجدإلى

جمعتهالإماميقضيحتىوأنصتواستمَعجلَس،خرَجالإماموجد

للجمعةكفارةًتكونأنكلُّهاذنوبُهتلكجمعتهفيلهيُغفَرلمإن=وكلامه

تليها(")2(.التي

عنرُوِّيناالمنذر)4(:ابنقالاكأيلَّةُعَنلا)3(.رَالصحابةهديكانوهكذا

أنهعباسابنوعن.ركعةًعشرةاثنتيالجمعةقبليصلِّيكانأنهعمرابن

.ركعاتثمانيصلِّيكان

ولذلك،المطلقالتطوُّعبابمنكانمنهمذلكأنعلىدليلوهذا

وروي)5(:""الجامعفيالترمذيوقال.ذلكفيعنهمالمرويّالعدداختلف

ذهبوإليهأربعًا.وبعدهاأربعًاالجمعةقبليصلِّيكانأنهمسعودابنعن

.والثوريالمباركابن

26(.)857/مسلمأخرجه(1)

تقدموقد،الهذليونبيشةالخراسانيعطاءبينمنقطعوهو2(،1720)أحمدأخرجه2()

.(477)ص

مب.م،ق،منالترضي)3(

.(121)2/"و"الإشراف(4501/)"الاوسط"في4()

("الأوسطو"(4255.5255)"الرزاقعبد"مصنفللاَثار:وانظر5(.)23عقب(ه)

.(913-4138/)المنذرلابن
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إذاادلّهعبدأبارأيت(:1)النيسابوريهانئبنإبراهيمبنإسحاقوقال

قاربتفاذا.تزولأنقاربتقدالشمسأنَّيعلمأنإلىيصلِّيالجمعةيومكان

وأركعتينفصلَّىقامالأذانفيأخذفاذا.المؤذنيؤذِّنحتىالصلاةعنأمسك

منهيخرجثمالمسجد،فيانتظرالفريضةصلَّىفاذا.بالسلامبينهمايفصلأربعًا

يجلس.ثم،ركعتينفيةفيصلِّي،الجامجبحضرةالتيالمساجدبعضَفيأتي

ستُّفتلك.أخريينركعتمِنفيصلِّييقومثم،يجلسثمأربعًا،صلَّىوربما

ااكثر.أوأقلَّأوأُخَرستًّاالستِّبعدصلَّىوربما.عليحديثعلىركعات

سنَّةًقبلهاللجمعةأنَّ:عنهروايةًأصحابهبعضُهذامنأخذوقد

يمسككانأحمدفانَّظاهر؛ولابل،بصريحهذاوليسأربعًا.أوركعتين

خروجإلىتطوُّعَهفأتمَّقامالنهيوقتُزالفاذا،النهيوقتفيالصلاةعن

ركعتين.لاإيدركلموربماأربعًا،أدركفربما،الإمام

(")2(:"سننهفيماجهابنرواهبماقبلهاالسنَّةثبوتعلىاحتجَّمنومنهم

عنعبيد،بنمبشِّرعن،بقيةثناربِّه،عبدبنيزيدثنا،يحيىبنمحمدثنا

يركج!يمالنبي"كان:قالعباسابنعن،العوفيعطيةعنأرطاة،بنحجَّاج

الصلاةباب:ماجهابنقال."منهنَّشيءفييفصللاأربعًا،الجمعةقبلمن

.فذكره،الجمعةقبل

بلايا:عدةفيةالحديثوهذا

121(."مسائله")صفي)1(

وأخرجه.بهالوليدبنبقيةطرقمن(912/)12الطبرانيواخرجة)،1)912برقم)2(

سعيدأبيحديثمن(01/11)عبيدبنمبشرترجمةفي(""الكاملفيعديابن

."...صلئشاء))من:لمجي!النبيقولمنمرفوعًا
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يصرِّحولمعنعنهوقدالمدلِّسين،إمامالوليد،بنبقية1(:أحدها)

.بالسماع

الحديث.المنكرَعبيد،بنمبشِّر:الثانية

المدلِّس.الضعيف،أرطاةبنالحجاج:الثالثة

وضعَّفه،فيهيتكلَّمهُشَيمكان)2(:البخاريقال،العوفيعطية:الرابعة

)3(.وغيرهأحمد

له:يقالشيخ:يقولأبيسمعتأحمد)4(:الإمامبناللّهعبدقال

،المغيرةوأبوبقيةعنهروىكوفيًّا،أظنُّه،بحمصيكونكانعبيد،بنمبشِّر

م!تروكعُبيدبنمبشِّر)5(:الدارقطنيوقال.كذبموضوعةأحاديثأحاديثه

عليها)6(.يتابعلاأحاديثه،الحديث

الحمصيعبيدبنومبشِّر.بهيحتجُّلاالعوفيعطية)7(:البيهقيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

للمؤلف.أخرىكتبفينظائروله،النسخفيكذا

.(391)3/"الاوسطالتاردخ"

.(4624،634/)للعقيليالضعفاء"و"(013)6"الرجالومعرقةالعلل"

علئ"الباعثكتابعنصادروالمؤلف6926(،)9263"الرجالومعرفة"العلل

(.الإسلاممجددارط-522)صالمقدسيشامةلأبي"والحوادثالبدعإنكار

.(005)"والمتروكونالضعفاءو"(331)9"العللو"(157)"السنن"

بعدالثانيةالبليةاَخرإلىهنامنالفقينقلهاعليها"يتابع...اللّّهعبد"قالالعبارة

قأراد،مختلّالكلامسياقأنَّإليةخيِّلوقد،كعادتهتنبيةدون"الحديثالمنكر"

الرسالة.طبعةفيوكذا.فأفسده،إصلاحه

ولاء.(ومواضع،5501/،1/21و)28(1و)6/(2621/)"الكبرىالسنن"
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به.يحتجُّلاأرطاةبنوالحجَّاج.الحديثوضعإلىمنسوب

الضعفاءهؤلاء)3(أحد)2(علىانقلبالحديثولعل(:1)بعضهمقال

"،الجمعة"بعدهوهـانما.أربعًا"الجمعة"قبل:فقال،وإتقانهمضبطهم)4(لعدم

"."الصحيحفيثبتلماموافقًافيكون

"للفارس:العمريعمربناللّّهعبدروايةفيالشافعيقولهذاونظير:قال

"للفرس:يقولنافعًاسمعكأنه)6(:الشافعيقال.("سهمًا)هوللراجلسهمَين

يعني:)7(.سهمًا"وللراجل،سهمين"للفارس:فقالسهمًا("،وللراجل،سهمين

فيالعلمأهلمنأحديشكُّوليس:قال.اللّّهعبيدأخيهلروايةموافقًافيكون

)8(.الحفظفيأخيهعلىعمربنالدّهعبيدتقدمة

أبيحديثفيتيميةابنالإسلامشيخقالهماهذاونظير:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

253(.)ص""الباعثكتابفيشامةأبوهو

غيرهما:وفي.الهامشفيفصحِّح،صفيكانوكذاالنقلومصدرجفيهكذا

.المطبوعفيوكذا"بعض("،

النقل.مصدرفيالزيادةهذهتردولم("،"الثلاثة:بعدهن،مب،م،قفي

"."بعدم:م،ق

والطبعاتللنسخخلافًايأنيوفيماهنابالرفعو"سهم"""سهمان:الرسالةطبعةفي

النقل.ومصدرالسابقة

للبيهقي.الكبير""السننمنشامةأبيكتابفيكماالقديمفي

النظر.لانتقال،جصمنساقطهناإلى."..فقالسهمًا"وللراجل

الكبير""السننفيالبيهقيالحافظ-الشافعيعنيعني-عنهذلك"نقل:شامةأبوقال

2(.48-472)9/"السنن"معرفة:وانظر.32("5]6/
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ربُّيضعحتىمزيد؟منهل:وتقولفيها،يُلقئجهنَّمتزال"لا(:1)هريرة

الجنة:واما.قَطْقَطْ)2(:وتقولبعض،إلىبعضُهافينزوي،قدمهفيهاالعزة

النار"وأما:فقالالرواةبعضعلىفانقلب،"آخرينخلقًالهااللّّهفينشئ

".آخرينخلقًالهااللّّهفينشئ

واشربوافكلوا،بليليؤذِّنبلالا"إنَّ:عائشةحديثأيضًاونظيره:قلت

الرواةبعضعلىفانقلب")3(،"الصحيحينفيوهو"مكتومامابنيؤذِّنحتى

."بلاليؤذِّنَحتىواشربوافكلوا،بليليؤذِّنمكتومأم"ابنُ:فقال

كمايبرُكْفلااحدكمصلَّئ"إذا:هريرةأبيحديثعنديأيضًاونظيره

بذبما)5(أبوالدّه-4(وأظنُّه)."ركبتيهقبليديهوليضَعْذز،يبرُك

بنوائلقالكما"يديهقبلركبتيه"وليضع-:المصدوقالصادقرسوله

الخطانيقال"،يديهقبلركبتيةوضعسجدإذا!ي!اللّّهرسول"كانحُجْر:

البخاريأخرجهافقدالمقلوبةالروايةوأما284(.)6ومسلم(0854)البخاريأخرجه(1)

السجود.فيالركبتينقبلاليدينوضعمبحثفيبالتفصيلتقدموقد7(.44)9

فيوكتب"،"الرحمنقبلاللحقعلامةفوضعت"،الرحمن"يضع:ممتنفيكان)2(

".الرحمنالعزة"رب:قمتنفيجاءهناومن.("صحالعزة"رب:الهامش

تقدموقد38(،/2901)عقبومسلمعمر،بابنمقرونًا(622،1891)البخاري)3(

خزيمةوابن()4385يعلىأبوأخرجهاالمقلوبةوالرواية.عمرابنحديثمن

"الباري"فتحفيالحافظحاولوقد.تقدموقد)3473(،حبانوابن4(04،70)6

عائشةحديثأنمنالأئمةمنوغيرهالبرعبدابنقالهماردّ(201،301)2/

السجود.فيالركبتينقبلاليدينوضعمبحثفيتقدموقد.مقلوب

.السياقعليهخفيناسخأوناشرزيادةوهي("،"وهِمَ:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده(4)

الرسالة.طبعةفيوكذا!المقحَم""وهمبفعلمتعلِّقًاليكون"فيما"إلىالفقيغيَّره5()
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المسألةسبقتوقد.هريرةأبيحديثمنأصحُّوائلوحديمثُ:وغيره

دلّّه.والحمد،الكتابهذافيمستوفاةً

وأمرسنَّتها،ركعتينفصلَّى،منزلهإلىدخلالجمعةصلَّىإذا!ي!وكان

ا!هدئلُ:صتيميةابنالعباسأبوشيخنافقالأربعًا.بعدهايصلِّيأنصلَّاهامن

قلت:)1(.ركعتينصلَّىبيتهفيصلَّىوإنأربعًا،صلَّىالمسجدفيصلَّىإن

إذاكانأنهعمرابنعنداود)2(أبوذكروقد.الأحاديثتدلهذاوعلى

ركعتين.صلَّىبيتهفيصلَّىوإذاأربعًا،صلَّىالمسجدفيصلّى

الجمعةبعديصلِّيكان"!يمّالنَّبيئَأنَّعمرابنعن(")3("الصحيحينوفي

بيته.فيركعتين

أحدكمصلَّى))إذا:ء!ي!النبيعنهريرةأنيعن)4("مسلم"صحيحوفي

".ركعاتأربعبعدهافليصلِّالجمعة

فصل

العيدينفيع!ي!هديهفي

بابعلىالذيالمصلَّىوهوالمصلَّى،فيالعيدينيصلِّي!ي!كان

مرةًإلابمسجدهالعيديصلِّولم.الحاجِّمحمِلُفيهيوضح،الشرقيالمدينة

فيوهو،الحديثثبتإنالمسجد،فيالعيدبهمفصلَّىمطرأصابهمواحدةً،

عنهذكرهكماراهويةبنإسحاقرايوهو2(،4/220)"الفتاوىمجموع":انظر(1)

.()523عقب!جامعه"فيالترمذي

.صفحاتقبلتقدموقد(،0131)برقم)2(

.تقدموقد72(،)9ومسلم()379البخاري)3(

88(.1)برقم(4)
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دالمًا.المصلَّىفيفعلهاكانوهدية(.1)ماجهوابنداودأبيسنن

للعيدينيلبسهاحُلَّةلهفكان،ثيابهأجملإليهماللخروجيلبسوكان

.(4أحمر)بردًاومرةً)3(،أخضرينبُردينيلبسكانومرةً.2()والجمعة

لمكذلككانلوفانه،الناسبعض!يظنُّهكمامُصْمَتًاأحمرهذاوليس

)1(

)2(

)3(

)4(

والبيهقي2(1/59)الحاكموأخرجه(،13)13ماجهوابن(0611)داودأبو

،فروةأبيبنالأعلىعبدبنعيسىعلىومداره.هريرةأبيحديثمن31(0)3/

:وقالهذاحديثهفذكر"يعرفيكادلا"31(:5)3/"الاعتدالميزان"فيالذهبيقال

منشيءفيمذكورًاهذاعيسىأعلملا:القطانابنقالمنكر.فردحديثوهذا"

.(01/71)داالأمداود-أبيضعيف"وانظر:.الإسناد"هذاغيرفيولاالرجالكتب

فيخزيمةابنأخرجه23(.0،2380)9المقدسيللضياء"والأحكامالسنن"

فيأثبتقدنشرتهفيالأعظميكانوقدجابر.حديثمن()1766"صحيحه"

نشرةفيكما"حفَة"أ(:/91ه)قفيهأنمع،""الجلة:أصلةفيانَّوذكر("جُبَّة":المتن

الحلللبساستحباب"باب:عليهبوَّبخزيمةابنفان،الصوابوهو.الفحلماهر

"الطبقات"فيسعدابنوأخرجه!"الجبابلبس":يقلفلم.."..الجمعةفي

"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي)392(االنبي"أخلاقفيالشيخوأبو387(/1)

بردهيلبس"كان:بلفظكلهم4(،416/)"السنن"معرفةوفي028(47،2)3/

ضعفوقد،أرطاةبنالحجاحعنعنةفيه.بنحوهأو"والجمعةالعيدينفيالأحمر

فيالألبانيضعًَفهوالحديث7(،490/)"العالية"المطالبفيالحافظإسناده

2(.4)55"الضعيفة"السلسلة

فيوالنسائي28(21)والترمذي(604،6024)5داودوأبو7(01)9أحمدأخرجه

رِمْثَةأبيحديثمن9(4971،578)"الكبرىو"53(1،91)572""المجتبى

.(5995)حبانابنصححهوالحديث،صحيحهـاسناده،التيمي

ومن)2337(؛ومسلم95(1،3555848،10)البخاريالبراءحديثمنأخرجه

حمراء"."حلة:بلفظ5(،)30ومسلم)376(البخاريجحيفةأبيحديث
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فيةماباعتبارأحمرفسمي،اليمنيةكالبرودحمرخطوطفيهوإنمابردًا،يكن

المعصفَرلبسعنالنهيئمعارضغيرمنعنهصعَّوقد.ذلكمن

نأأحمرينثوبينعليهرأىلماعمروبناددّهعبدوأمر(.والاخمر)1

يلبسه.ثم،الشديدةالكراهةهذه)3(الأحمرليكرهيكنفلميحرقهما)2(.

شديدةً.كراهةً)4(كراهتهأوالأحمرلباستحريمالدليلعليهيقوموالذي

فيوأماوترًا)5(.ويأكلهن،تمراتٍالفطرعيدفيخروجهقبليأكلوكان

)6(.أضحيتهمنفيأكل،المصلَّئمنيرجعحتىيطعملافكانالأضحىعيد

:ضعيفانحديثانوفيهفيه)8(.الحديثصحَّإن)7(للعيديغتسلوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

طالب.أبيبنعليحديثمن2()780مسلمأخرجه

الكفار.ثيابمنبأنهمامج!ي!هالنبيووصَفهما28(2/)770مسلمأخرجه

.قمنساقط"هذه"لفظ

الموضعين.فيبالياء"كراهيةكراهيته":مب،م،قوفي.صمنساقط"كراهتة"

مالك.بنأنسحديثمن)539(البخاريأخرجه

ماجهوابن(582)والترمذي23(2،2240)839وأحمد8(4)9الطيالسيأخرجة

والحاكم(171)5والدارقطني281(2)حبانوابن(1)426خزيمةوابن()1756

بنثوابإسنادهفي.الحُصَيببنبريدةحديثمن283()3/والبيهقي492(/1)

الأصماللّّهعبدبنعقبةُهذاثوابًاوتابع.الحديثالترمذيضعفوبة،المهريعتبة

(03)65""الاوسطفيوالطبراني(1461)والدارمي22(849)أحمدعندالرافعي

عنالباب"وفي:الترمذيقال.بهيحتجلاضعيفهذاوعقبة283()3/والبيهقي

.(22401/)للوائلي"الألباب"نزهة:فانظر"،وأنسعلي

المطبوعة!النسخفيكما""للعيدين:فصحَّحه"،"للعيدان:بعضهمقرأه

.صمنساقط""الحديثلفظ
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منسعدبنالفاكهوحديثمغلِّس)1(،بنجُبارةروايةمنعباسابنحديث

اتباعهشدَّةمععمرابنعنثبتولكنالسَّمْتي)2(.خالدبنيوسفرواية

)3(.الخروجقبلالعيديوميغتسلكانأنهللسنَّة

المصلَّىإلىوصلفاذا.يديهبينتُحمَلوالعَنَزةماشيًا،يخرج!ي!وكان

فيهيكنلمفضاءًذاكإذكانالمصلَّىفإنَّإليها)4(،ليصلِّييديهبيننُصِبت

سُترته.الحَرْبةوكانت،حائطولابناء

مععمرابنوكان(.)ْالأضحىويعجِّلالفطر،عيدصلاةيؤخِّروكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تميمبنحجاجترجمةفي""الكاملفيعديوابن(131)5ماجهابنأخرجه

تميم،بنوحجاجمغلسبنجبارةوفيه278(،)3/البيهقيطريقهومن928()3/

ضعيف.كلاهما

(01672)"المسند"علىزاوئدهفيأحمدبناددّهوعبد()1316ماجهابنأخرجه

خالدبنويوسف723(.0)"و"الأوسط32(0/)18الكبير""المعجمفيوالطبراني

.مجهول،الفاكهبنعقبةبنالرحمنعبدأيضًاوفية.وضّاعكذابالسمتي

"الأوسط"فيالمنذروابن()5753الرزاقعبدطريقهومن(،)488مالكأخرجه

،)5823"شيبةأبيابن"مصنفوانظر:278(.)3/والبيهقي2(4/392،49)

5582).

ابنوزادعمر.ابنحديثمن5(10)ومسلم(494،729،)739البخاريأخرجه

وأما.سقطأوانقطاعإسنادهوفيماشيًا"،"يخرج3(:4/00)""الأوسطفيالمنذر

-5921)ماجهوابن(053)الترمذيأخرجفقدالعيدصلاةإلىمشيًاالخروج

.مقالمنتخلولاطرقهوجميع،السنةمنانه:عليحديثمن(7921

وأخِّر،الأضحىإلىالغدوَّعجِّل"أنبنجرانوهوحزمبنعمروإلئ!سَي!النبيكتب

-565(1)الرزاقوعبد(2948/)""الأمِّفيالشافعيأخرجه."الناسوذكّرالفطر،
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إلىبيتهمنويكبِّر،الشمستطلعحتىيخرجلاللسُّنَّةاتباعهشدَّة

المصلَّى)1(.

ولاأذانغيرمن،الصلاةفيأخذالمصلَّىإلىانتهىإذا!وكان

ذلك.منشيءيُفعَللاأنفالسُّنَّة.جامعةالصلاة:قولولا)2(،إقامة

قبلشيئًاالمصلَّىإلىانتهواإذايصلُّونأصحابةولاهويكنولم

بعدها)3(.ولاالصلاة

سبعالأولىفييكبِّر.ركعتينفيصلِّي،الخطبةقبلبالصلاةيبدأوكان

يُحفَظولميسير!.سكتةتكبيرتينكلِّبين،الافتتاحبتكبيرةمتواليةتكبيرات

اللّّه،يحمد:قالأنهمسعودابنعنذُكِرولكن،التكبيراتبينمعيَّنذكرعنة

مععمرابنوكان)4(.الخلالذكرهع!يوّ.النبيعلىويصلِّي،عليهويثني

)1(

)2(

)3(

)4(

:متروك،الرزاقوعبدِالشافعيشيخإبراهيمإسنادهفي282(،)3/والبيهقي

سائرفيطلبتهوقد،مرسل"هذا:البيهقيقال.أرسلوقدلين،فيهالحويرثوأبو

"السننوانظر:."أعلموادلّّه،أجدهفلم،حزمبنعمروإلىبكتابهالروايات

.(0232)"حكاملأوا

()5665مختصرًاشيبةأبيوابن(2487،094/)"الأم)فيالشافعيأخرجه

الشافعي،شيخمحمدبنإبراهيموفيه95(،1،5)5/"السنن"معرفةفيوالبيهقي

38(./41)"المشكل"شرحفيالطحاويأخرجوبنحوه.متروك

بنوجابرعباسابنحديثمن)886)ومسلم959(،069)البخاريأخرجه

.سمرةبنجابرحديثمن)887(ومسلم،الدّهعبد

.عباسابنحديثمن884()ومسلم)989(البخاريأخرجه

وابن)88(لمجيو"النبيعلىالصلاةفضل"فيإسحاقبنإسماعيلالقاضيوأخرجه

.3(30/)9والطبراني32(4/1)"لأوسطا"فيالمنذر
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.(1)تكبيرةكلِّمعيديهيرفعللاتباعتحرِّيه

قرأثم،الكتابفاتحةفقرأ.القراءةفيأخذالتكبيرَأتمَّإذاع!يمّوكان

الساعة)اقتربتالاخرىوفي،الركعتينإحدىفيالمجيد(والقرآن)قبعدها

أتالب)هل(والأعلىربكاسمب)سبحفيهماقرأوربماالقمر()2(.وانشق

ذلك.غيرعنهيصحَّولموهذا،هذاعنهصحَّ()3(.الغاشيةحديث

كبَّرالسجودمنوقامالركعةأكملإذاثم.وركَعكبَّرالقراءةمنفرغفإذا

بهيبدأماأولالتكبيرفيكون،القراءةفيأخذالتكبيرأكملفإذا.متواليةًخمسًا

4(.الركوعَ)تليوالقراءة،الركعتينفي

فلما.وركعقرأثمأولًا،فكبَّر،القراءتينبينوالىأنه!ي!عنهرويوقد

منفإنهعنه،هذايثبتلاولكن.القراءةبعدالتكبيروجعلقرأ،الثانيةفيقام

واحدغيررماه(:)هالبيهقيقال،النيسابوريمعاويةبنمحمدرواية

.بالكذب

معاليدينرفعأما(.11،60511)894شيبةأبيابنعنهأخرجماهذا،الجنازةفي(1)

البيهقيعنةأخرجه،الخطاببنعمرعنفرويوالعيدالجنازةفيتكبيرةكل

منقطع.وهذا:وقال2(39)3/

الليثي.واقدأبيحديثمن198()مسلمأخرجه2()

بشير.بنالنعمانحديثمن)878(مسلمأخرجه)3(

بالتكبير.والركوعالقراءةبينيفصللم:يعني4()

تاريخ9و893(593-)9/عديلابن""الكاملفيترجمتةوانظر.كلامهأجدلم5()

.(482-478)26/"الكمالخهذيبو"(4943/)بغداد"
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عوفبنعمروبناللّّةعبدبنكثيرحديثمن)1(الترمذيروىوقد

القراءةقبلسبعًاالأولىفيالعيدينفيكبَّر!اللّهرسولأنَّجدِّهعنأبيهعن

يعني-محمدًاسألت)2(:الترمذيقال.القراءةقبلخمسًاالاَخرةوفي

هذا،منأصحُّشيءالبابهذافيليس:فقال،الحديثهذاعن-البخاريَّ

بنعمروعنالطائفيالرحمنعبدبناللّهعبدوحديث:قال.أقولوبه

أيضًا.صحيحهوالبابهذافيجدِّهعنأبيهعنشعيب

فيسبعًا:تكبيرةًعشرةثنتيعيدفي!كبَّرالنبيأنَّحديثهبهيريد:قلت

أناأحمد)4(:قالبعدها)3(.ولاقبلهايصلِّولم،الآخرةفيوخمسًاالأولى

هذا.إلىأذهب

)1(

)2(

)3(

)4(

والدارقطني(1)927ماجهوابن2(09)حميدبنعبدوأخرجه(،)536برقم

96(،)5/"السننمعرفةو"286()3/"الكبرى"السننفيوالبيهقي(1731)

-4313/)"الأمداود-أبي"صحيحوانظر:(،1،9431)438خزيمةابنصححه

.)318

99(.،89)صالكبير""العللفي

(181)7""الكبرىفيوالنسائي(1511،2511)داودوأبو)6688(أحمدأخرجه

285(،)3/والبيهقي(172،0173)9والدارقطني(1،2921)278ماجةوابن

"العللانظر:،حديثهوصحح"الحديث"مقارب:البخاريفيةقالقدهذاوالطائفي

سالر"فأما522(:)6/ترجمتهفي""الكاملفيعديابنوقال89(.)صالكبير"

".حديثهيكتبممنوهو،مستقيمةأحاديثشعيببنعمروعنيرويفانةأحاديثة

معينابن:ليَّنهوممن."به"يُعتَبر2(:)58"البرقاني"سؤالاتفيالدارقطنيوقال

.(2524/)"الاعتدالميزان":انظر،والنسائيحاتموأبو

"شرحفيهناالمنقولاللفظوانظر(،128-127)ص"اللّهعبد"مسائلفي

.(2/222)"الزركشي
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فيحديثهعلىأحمدضَرَبهذاعمروبناللّهعبدبنوكثير:قلت

حديثهيصحِّحتارةًوالترمذي(.1شيئًا)حديثهيساويلا:وقال،"المسند"

بصحةحكمهمعالبابفيشيءأصحُّبأنهالبخاريصرَّحوقد.يحسِّنهوتارةً

أعلم.فاللّّه.إليهيذهبأنهوأخبر،شعيببنعمروحديث

جلوس!والناسُ،الناسمقابلَفقامَ،انصرفالصلاةأكملإذا!ي!وكان

بعثًايقطعأنيريدكانوإن.ويأمرهمويوصيهمفيعظهم،صفوفهمعلى

يُخرَجيكنولم،عليهيرقىمنبرهنالكيكنولم.بهأمَربشيءيأمرأو،قطعه

(2 لنجالرقال.الأرضعلىقائمًايخطتهمكانوإنما،المدينة0ُ(
...متبر

قبلِبالصلاةفبدأالعيد،يومالصلاة"!اللّّهرسولمع"شهدت:اللّهعبد

وحثادلّّه،بتقوىفأمر،بلالعلىمتوكِّئًاقامثم.إقامةولاأذانبلاالخطبة

فوعَظَهنالنساءَ،أتىحتَىمضىثموذكَّرهم)3(.،الناسَووعظ،طاعتهعلى

4(.)عليهمتفق."وذكَّرهن

والأضحىالفطريومَيخرج!يطالنبي"كان:الخُدريُّسعيدأبووقال

،الناسمقابلَفيقوم،ينصرفثم.الصلاةُبهيبدأمافأوَّلُ،المصلَّىإلى

)5(.مسلمرواه.الحديث"صفوفهمعلىجلوسقوالناسُ

)2294(.اللّّهعبدابنهبرواية""العلل(1)

.جفيضبطكذا2()

فأصلح.،فيعكانوكذا."فذكَّرهم":ن،مب،م،قعداما)3(

.(588)ومسلم(169،789)ريلبخاا(4)

له.واللفظ9(5)6البخاريأيضًاوأخرجة)988(،برقم5()
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")1(.ءوص
فيصليالعيد،يوميخرجكانلمجي!أنهالخدريُّ)2(سعيدابودكرولمحد

،جلوسوهم)3(الناسَفيستقبل،راحلتهعلىفيقنتيسلِّم،ثم،ركعتينبالناس

كانتفإن.والشيءوالخاتمبالقرطالنساءُيتصدَّقمَنفأكمرُ،"تصدَّقوا":فيقول

.انصرفلَّاوإ،لهميذكُرهبعثًايبعثأنيريدحاجةله

العيدإلىيخرجٍكانإنما!ي!النَّبيُّفإنَّوهم،هذاأنّلييقعكانوقد

نأإلى،بمنىالنَّحريومَراحلتهعلىخطبوإنما،يديهبينوالعنَزةُماشيًا،

أبيعن)4(""مسندهفيالحديثهذاذكرقدالحافظمخلدبقيُّبنرأيت

بنعياضثناقيس،بنداودثنانمير،بناللّّهعبدثنا،شيبةأبيبنبكر

ادلّّهرسولكان:قالالخُدريسعيدأبيعن،سرحأبيبنسعدبنادلّّهعبد

ثم)6(،الركعتينتينكبالناسفيصلِّي(،الفطر)هويومالعيديوميخرج!يط

.ن،مبم،ق،فيقد""يردلم(1)

،1131،11381)5وأحمد99(10)شيبةأبيوابن(4635)الرزاقعبدأخرجه2()

792(./1)والحاكم332(1)حبانابنوصححه(،)1288ماجةوابن(80511

البخاريوعند.بهتصدقنماذكردوناَنفًاسبقكما""الصحيحينفيوأصله

والحديث"بلالثوبفيوالخواتم،الفتخيلقينفجعلن"884(:)ومسلم()5948

دخلتأنهامسعودابنامرأةزينبقصةفيها(1)462أيضًاالبخاريوعند.سيأني

وولدها.زوجهاعلىصدقتهاعنفاستفسرتالخطبةبعدلمجوالنبيعلى

"."صفوف:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)3(

السابق.التخريجفيآنفًاتقدموقد99(،10)شيبةأبيابنعندوهو(4)

الفطر".يوم"من:ن،مب)5(

فيبتدئ":جوفي.عهامشفيالنسخةهذهإلىوأشير.ن،مب،م،قفيمكذا)6(

بالركعتين"."فيبدأ:غيرهاوفي،بالركعتين"
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النِّساءُ.يتصدَّقمنأكثرَفكان،"تصدَّقوا":فيقولالناسفيستقبل،يسلِّم

الحديث.فذكر

عن،عياضعنداود،ثناعامر،أبوثناخلاد،بنبكرأبوثناقال)1(:ثم

فيبدأ،بالناسفيصلِّيالفطر،يومفييخرجلمجيوّالنبيكانسعيد:أبي

وهذا.مثلهفذكر،"تصدَّقوا":فيقول،جلوسوهميستقبلهمثمبالركعتين

داود.عن،أسامةأبيعن،كريبأبيعنرواهأنهإلا)2(ماجهابنإسناد

"،بلالعلىمتوكِّئًا"قامجابر:قالكما)3("رجليهعلىيقوم"ثم:فلعله

أعلم.فاللّّه)4(،"ب"راحلتهالكاتبعلىفتصحَّفت

"شهدت:قالعباسابنعن")5("الصحيحينفيأخرجافقد:قيلفإن

قبليصلِّيهافكلُّهموعثمانوعمربكروأبي!صادلّّهنبيمعالفطرصلاة

يُجلِسحينإليةأنظركانّي!ي!،نبيُّاللّهفنزل:قال.يخطبثم،الخطبة

النَّبىُّ)يابطُّاَ:فقال،بلالومعهالنِّساءَ،جاءحتىيشقُّهمأقبلثم،بيدهالرِّجالَ

لاَيةافتلا،،21:الممتحنة]!شَيابِآلمحهِلَّايشُركِنَأَنكَلَأَلِبُايِغكألقُؤمِنَتُإِذَاجَاَءَكَ

وأبو؛ثقة،الباهليكثيربنخلادبنمحمدهوخلادبنبكروأبو؛صحيحوإسناده(1)

أيضًا.ثقة،عمروالقيسيبنالملكعبدهوالعقديعامر

.()1288برقم)2(

فيع.أصلحوقد.تحريف،"راحلتة":كفي)3(

النسخةفيفانَّامَحُهدك!ءالمؤلفظنُّوصدق.صمنساقط"براحلته..جابر.قالكما"(4)

محققيها.تعليقحسب"رجلية":الرسالةدارطبعةفيالمعتمدة

.88(4)ومسلم(5984)البخاري(5)
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النَّبيُّ"أنَّجابرعنأيضًا)2((1)""الصحيحينوفي.الحديثمنها"فرغحتى

فأتىنزَل،!صاللهنبيفرغفلما.بُالأسَخطبثم،با!صلاةفيأم،،!صوو

وأمنبرعلىيخطبكانأنهعلىيدلوهذا.الحديث("فذكَّرهنالنساءَ

؟نحوهأووطينلَبِنمنمنبرلهبنيقدكانولعله،راحلته

يكنلمالمنبرأنَّريبولا،الحديثينهذينصحَّةفيريبلا:قيل

وأمَّا.عليةفأُنكِرَ،الحكمبنمروانأخرجةمنوأولُالمسجد.منيُخرَج

المدينةعلىمروانإمارةفيالصَّلْتبنكَثيربناهمنفأوَّلُوالطيناللَّبِنمنبر

مكانعلىالمصلَّىفييقومكانع!ماّلهفلعله)3(.""الصحيحينفيهوكما

النساء،إلىمنهينحدرثم-المِصْطَبَّةتُسمَّىالتيوهي-دُكَّانأو،مرتفع

أعلم.واللّه.ويذكِّرهنفيعظهن،ويخطبهن،عليهنفيقف

أنهواحدحديثفيعنهيُحفَظولم.دلّهبالحمدكلَّهاخطبةيفتتحوكان

عن)4(""سننةفيماجهابنروىوإنمابالتكبير،العيدينخطبتيافتتح

أضعافبينالتكبير)6(يكثركان"!ياّلهالنبيأنَّ!يوِوالنبيمؤذِّن(سعد)ه

منه.جزءتقدموقد)885(،ومسلم(169،789)البخاري(1)

.نمب،م،ق،من"أيضًا")2(

.مروانعلىإنكارهقصةوفيهسعيد،أبيحديثمن)988(ومسلم)569(البخاري)3(

فقط.مسلمعندواللبنالطينوذِكر

حديثمن2(99)3/والبيهقي6(70)3/الحاكموأخرجه(،1)287برقم(4)

.جدهعنأبيةعنأبيهعنالمؤذنسعدبنعماربنسعدبنالرحمنعبد

.مجهولكلاهماوجدّهوابوه،ضعيفسعدبنالرحمنوعبد

الرسالة.طبعةفيوكذا.""القرظ:بعدهالفقيزاد()5

.التكبير"("يكبِّر:"الكبرى"السننمطبوعةوفي.يكبِّر((!ي!النبي"كان:ماجهابنلفظ)6(
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به.يفتتحهاكانأنهعلىيدللاوهذا.العيدينخطبةفيالتكبيريكثر،الخطبة

(1تُفتتحان):فقيلوالاستسقاء،العيدخطبةافتتاحفيالناساختلفوقد

قالبالحمد.تفتتحان:وقيلبالاستغفار.الاستسقاءخطبةتفتتح:وقيلبالتكبير.

لابالذيأمر"كلُّ:قال!يوّالنبيفانَّالصوابوهو2(:)تيميةابنالإسلامشيخ

4(.بالحمد)كلَّهاخطبهيفتتحوكان")3(.اجذَمفهواللّّهبحمدفيهيُبدا

)6(،يذهبوأنللخطبةيجلسأنالعيدشهدلمن!ورخَّص)5(

".يفتتحان"بعضها:وفي،المضارعحرفلاهماليأنيوفيماهناالنسخبعضفي(1)

493(.393-)22/"الفتاوى"مجموعانظر:2()

-55201)"الكبرى"فيوالنسائي(0484)داودوأبو87(21)أحمدأخرجه)3(

884()883،والدارقطني2(،1)حبانوابن(4981)ماجهوابن(58201

رواتهأحدلضعفضعيفوالحديث.هريرةأبيحديثمن2(80)3/والبيهقي

النسائي،إليهأشاروقد،وإسنادهمتنهفيالواقعوللاضطراب،الرحمنعبدبنقرة

.الصوابهوالمرسلأنورجَّع(1913)""عللةفيالدارقطنيالكلامفيهوفصّل

."دلّه":دةزيامب،فيع(4)

"."النبي:صفيبعده)5(

(2971)"الكبرىو"(1571)""المجتبىفيوالنسائي(511)5داودأبوأخرجه)6(

(103)3/والبيهقي2(1/59)والحاكم(1)738والدارقطني(0921)ماجهوابن

السائب.بنادلّهعبدعنعطاءعنجريجابنعنالسينانيموسىبنالفضلطريقمن

ابنقالوبه،الدارقطنيواعتمده،!مد"النبيعنعطاءعنمرسل"هذاداود:أبوقال

("حاتمأبيابن"عللفيزرعةوأبو(51)3/الدُّوريبرواية""تاريخةفيمعين

بنوهثام0567()الرزاقعبدوخالفه،موسىبنالفضلبوصلهتفردفقد5(.)13

ابنعنرووهفثلاثتهم3((10)3/]البيهقيوالثوري"("العللفيزرعة]أبويوسف

الإرواء""فيالموصولالحديثالألبانيصححةذلكومعمرسلًا.عطاءعنجريج

32(.40/)"الأمداود-أبيصحيحو"62()9
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حضورعنالعيدبصلاةيجتزئواأنالجمعةيومالعيدُوقعإذالهمورخَّص

)1(.الجمعة

فيويرجعطريقفيفيذهبالعيد،يومالطريقيخالفء!فَّوكان

)3(،الفريقانبركتهلينال:وقيل،الطريقينأهلعلىليسلِّم:فقيل)2(،أخرى

فيالإسلامشعائرَليُظهِر:وقيلمنهما،حاجةلهمنحاجةَليقضي:وقيل

وأهلهالإسلامعزَّةَبرؤيتهمالمنافقينليغيظ:وقيل.والطرقالفِجاجسائر

وأالمسجدإلىالذاهبفانَّ،لهالبقاعشهادةلتكثر:وقيل.شعائرهوقيامَ

إلىيرجعحتَّى،خطيئةًتحُطُّوالأخرى،درجةًترفعخطوتيهإحدىالمصلَّى

لاالتيالحِكممنولغيرهكلِّهلذلكإنَّه)4(-:الأصجوهو-وقيل.منزله

عنها.فعلُهيخلو

آخرمنالعصرإلىعرفةيومالفجرصلاةمنيكبِّركانأنهعنهوروي

وللّهأكبر،اللّّهأكبروادلّه،اللّّهإلاإلهلاأكبر،اللّّهأكبر"اللّّه:التشريقأيام

الحمد")5(.

.عفانبنعثمانحديثمن)5572(والبخاري(194)مالكأخرجة(1)

"البخاري"صحيحفيجابرحديثالطريقمخالفةفيوانظر."اَخر"مب،م،ق2()

.)869(

"."الفريقين:ج)3(

.ص،جفييردلم"إنه")4(

والبيهقي(11/905)""تاريخهفيوالخطيب()1737الدارقطنيأخرجه(5)

أنهوالصحيحبهما".يحتجلاالجعفيوجابرشمربن"عمرو:وقال31(5)3/

أيضًا:منةوانظر(،)9567شيبةأبيابنأخرجهكمامسعودابنعلىموقوف

؟(.ساعةأيوإلىهويومأيمنالتكبير؛4/591-991)
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فصل

الكسوفصلاةفيصح!هديهفيه

.رداءهيجُرُّفزعًامسرعًاالمسجدإلى!ي!خرجالشمسكسفتلما

فتقدَّمطلوعها.منثلاثةأورمحينمقدارعلىالنهارأولفيكسوفهاوكان

.بالقراءةوجهر،طويلةوسورةالكتاببفاتحةالأولىفيقرأ،ركعتينوصلَّى

دونوهو،القيامفأطال،الركوعمنرأسهرفعثم.الركوعفأطال،ركعثم

الحمد".ولكربَّنا،حمدهلمناللّّه"سمع:رأسهرفعلماوقال.الأولالقيام

ثم(.1)الأولالركوعدونوهو،الركوعفأطالركعثم،القراءةفيأخذثم

فيفكان.الأولىفيفعلمامثل)2(الأخرىفيفعلثمالسجود.فأطالسجد

وأربعركوعات)3(أربعالركعتينفيفاستكمل،وسجودانركوعانركعةكلِّ

.(4)سجودات

الجنة،منعنقودًايأخذأنوهَمَّوالنار،الجنةتلكصلاتهفيوزأى

ربطتهاهرَّةٌتخدِشهاامرأةًفرأىالنار،فيالعذابأهلورأى.إياهفيُريهم

وكانالنار،فيأمعاءهيجُرّمالكبنعمروورأىوعطشًا،جوعًاماتتحتى

يعذَّب)6(.الحاجِّسارقفيهاورأى(.)هإبراهيمدينغيَّرمنأول

".الركوعمنرأسهرفعثم":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

.("الأولى"الركعة:م،ق2()

.""زكعات:مب،م،ق)3(

"."سجدات:مب4()

اللّه.عبدبنجابرحديثمن9(09/)4مسلمأخرجه)5(

.(0/901)4مسلم)6(
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الشمس"[نَّ:قولهمنهاحُفِظبليغةً،خطبةًبهمفخطب،انصرفثم

ذلكزأيتمفاذا.لحياتهولاأحدٍلموتيخسِفانلااللّه،آياتمنآيتانوالقمر

اللّّهمنأغيَرَأحدٌماواللّّهمحمد،أمةيا.وتصدَّقواوصلُّوا،وكبِّروا،اللّه،فادعوا

لَضحكتمأعلمماتعلمونلوواللّهمحمَّد،أمةَيا.أمتُهتزنيأوعبدُهيزنيأن

.(1كثيرًا")ولبكيتمقليلا

لقدحتىوُعدِتم)3(،شيءكلَّهذامقاميفِىرأيتُ"لقد)2(:وقال

جهنَّمرأيتولقد.أتقدَّمرأيتمونيحينالجنَّةمنقطفًاآخذَأنأريدرأيتُني

)4(."تأخَّرتُرأيتمونيحينبعضًابعضُهايَحْطِمُ

أكثرورأيتأفظعَ)5(،قطُّمنظرًاكالبومأرَفلمالنار،"رأيتُ:لفظوفي

باللّّه؟أيكفُرن:قيل.""بكفرهن:قال؟اللّهرسوليابمَقالوا:.النساء"أهلها

كلَّهالدهرَإحداهنَّإلىأحسنتَلو،الإحسانويكفُرنالعشيرَ،"يكفُرن:قال

)6(.قطُّ"خيرًامنكرأيتُما:قالتشيئًا.منكرأتثم

فتنة-منقريبًاأو-مثلَالقبوزفيتُفتنونأنكمإليَّأُوحيَّ"ولقد:ومنها

أو-المؤمنفأما؟الرَّجلبهذاعلمُكما:لهفيقال،أحدكميؤتى.الدَّجَّال

اكأيلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(10/91)ومسلم(4401)البخاريأخرجه(1)

.صفييردلم"قال"لفظ)2(

دونالأخرىالنسخفيكما""الصحيحفيوالنص"به(".:زيادةن،مب،مق،فيبعده)3(

.الزيادةهذه

3(.10/9)مسلم(4)

"منه".:فلادةبعدهك،عفي)5(

.(0/917)7ومسلم-بلفظةاشبهواللفظ-(5201)البخاريأخرجه)6(
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فأجبنا،والهدىبالبيناتجاءنا،اللّّهرسولمحمَّد:فيقول-الموقن:قال

المنافقوأمالَمؤمنًا.كنتَإنْعلِمنافقدصالحًا،نَمْ:لهفيقالواتَّبعنا.وآمنَّا

.(1)"فقلتهشيئًايقولونالناسسمعتُ،أدريلا:فيقول-المرتاب:قالأو-

عليه،وأثنىاللّّهحمِدسلَّملمَّاأنه)2(حنبلبنلأحمدأخرىطريقوفي

الناس"أيها:قالثم.ورسولهاللّّهعبدأنهوشهداللّهإلاإلهلاأنوشهد

ربِّيرسالاتتبليغمنشيءٍعنقصَّرتُأنيتعلمونكنتمإنباللّّه،أنشُدكم

زسالاتِبلَّغتَقدأنَّكنشهد:فقالوارجالٌفقام.ذلك؟"أخبرتمونيلَمَا

رجالافإنَّبعد،"أمَّا:قالثم.عليكالذيوقضيتَ،لأمتكونصحتَربِّك،

عنالنجومهذهوزوالَالقمرهذاوكسوفَالشمسهذهكسوفَأنَّيزعمون

آياتٌولكنهاكذَبوا،قدوإنهم.الأرضأهلمنعُظَماءَرجالٍلِموتِمطالعها

توبةً.منهملهيُحْدِثُمنفينظر،عبادَهبهايعتبر،وتعالىتباركاللّهآياتمن

وآخرتكم.دنياكمأمرفيلاقوهأنتمما[صلِّيقمتُمنذرأيتُلقداللّه،وَايْمُ

الدَّجَّالُالأعورُآخرُهمكذَّابًاثلاثونيخرجحتىالساعةتقوملاواللّّهِوإنه

الأنصارمنحينئذلشيخ-)3(يحيىأبيعينُكأنها،اليسرىالعينممسوُح

الصديق.بكرأبيبنتأسماءحديثمن(0/911)هومسلم)86(البخاريأخرجه(1)

التمامهذادونمطولًاوأخرجه.جندببنسمرةحديثمن2(0)178برقم)2(

وأبو38668()9983،شيبةأبيوابن(141)5/"السننمعرفة"فيكماالشافعي

-981)7/والطبراني285()6حبانوابن()7913خزيمةوابن(4811)داود

علىالحديثومدار933(.)3/والبيهقي33(320-1/9)والحاكم(191

.مجهولوهو،العبديعبادبنثعلبة

المكسورةبالتاءالمسند""وفي.الأخرىالاصولفيمهملوهوبالياء،تفيهكذا)3(

.()7913"خزيمةابنصحيح":بهماللروايةوانظرأشهر.وهو
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بهآمنفمَن.اللّّهأنهيزعمفسوفيخرجمتىوإنه-،عائشةحجرةوبينبينه

يعاقَبلموكذَّبهبهكفرومَن.سَلَفَعملهمنصالخيتفعهلمواتَّبعهوصدَّقه

وبيتَالحرمَإلاكلِّهاالأرضعلىسيظهروإنَّه.سلَفَعملهمنبشيءٍ

ثمشديدًا،زلزالافيُزَلزَلون،المقدسبيتفيالمؤمنينيحصُروإنه،المقدس

الحائط-أصلَ:قالأو-الحائطجِذْمَإنَّحتَّىوجنودَهوجلَّعزَّادلّّهيُهلِكه

كافز-هذا:قالأو-يهوديّهذا،مسلمُيامؤمنُ،يا:لَيناديالشجرةوأصلَ

أنفسكمفيشانهايتفاقمأمورًاترَواحتىذلكيكون"ولن:قال."فاقتلهفتعالَ

جبادبتزولوحتىذكرًا،منهالكمذكَرنبيكّمكانهل:بينكم(1وتسَّاءلون)

".القبضُذلكأثَرعلىثممراتبها.عن

عنهرويوقدوخطبتها.الكسوفصلاةصفةمنعنةصحالذيفهذا

أُخَر.صفاتعلىصلَّاهاأنه

)2(.ركوعاتبثلاثركعةكلُّمنها:

ركوعات)3(.بأربعركعةكلُّ:ومنها

ولكنَّ(.واحد)ةبركوعركعةكلُّ،صُلِّيتصلاةٍكأحدَثِ)4(أنها:ومنها

السين.بتشديدمفيضبطهكذا(1)

اللّّه.عبدبنجابرحديثمنوغيره(40/901)مسلمأخرجة)2)

ذلك".مثلعليعن":وقال،عباسابنحديثمن9(990،)80مسلماخرجه)3(

والبيهقي(4913،)1388خزيمةوابن(121)6أحمدأخرجهعليوحديث

الحديثبهذاتفردوقدلين،فيه،الكوفيالمعتمربنحَنَشفيه331(،033-)3/

.عباسابنحديثعلىالبيهقيكلامالمؤلفعندوسيأني.عليعن

تحريف."،كاحدى":المطبوعةالنسخفي(4)

-"الشمائل"فيوالترمذي(4911)داودوأبو(46،6763،6868)83أحمدأخرجه(5)

568



ويرونه،والشافعيوالبخاريأحمدكالإمامذلكيصحِّحونلاالأئمةكبار

غلطًا.

صلَّى!ي!النَّبئيَأنَّبعضكمروى:فقال،سائلسألهوقدالشافعيقال

لا،:قالأنت؟بهأتقول:لهفقلت:الشافعيقال.ركعةكلِّفيركعاتثلاث

الركوعينحديثيعني؟حديثكمعلىزيادةوهو،أنتبهتقللملِمَولكن

علىالمنقطعنثبتلاونحن،منقطعٍوجهٍمنهو:فقلت:قال.الركعةفي

.(1غلطًا)-أعلمواللّّه-نراهووجهٍالانفراد،

أصدِّقمن"حدَّثنيعمير:بنعبيدقولبالمنقطعأراد)2(:البيهقيقال

ثلاثركعةكلِّفيفركع:وفيه.الحديث"عائشةيريدحَسِبتُه:عطاءقال

عنها:عمير،بنعبيدعنعطاء،عن:قتادةوقال.سجداتوأربعركوعات

بالظنِّعائشةعنأسندهإنمافعطاءٌ."سجداتأربعفيركعات"ستَّ

عنثبتوقد،عائشةعنمحفوظًاذلكيكونوكيف.باليفَينلاوالحُسْبان

منلهاوألزمبعائشةأخصُّوعَمرةوعروة،خلافُهعائشةعنوعَمْرةعروة

المحفوظة.هيتكونأنأولىفروايتهما،اثنانوهماعمير؟بنعبيد

جابر:عنعطاءحديثفأحسَبهالشافعيُّغلطًا،يراهالذيوأماقال)3(:

بنعطاءوفيهعمرو.بناللّهعبدحديثمن(10،99138)خزيمةوابن)325(

بنوحمادوشعبةالثوريعنهروىالمذكورةالطرقبعضوفي،اختلطوقدالسائب

35(.4/4)"الأمداود-أبي"صحيحوانظر:.الاختلاطقبلمنهسمعممنوهم،سلمة

.(541)5/("السننمعرفة"فيالبيهقيأخرجها(1)

.بتصرف(5641/)"السنن"معرفةفي2()

.(481-471)5/"السنن"معرفة)3(
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اللّّهرسولابنإبراهيمماتيوم!يرِوّاللّّهرسولعهدفيالشمسُ"انكسفت

جم!ي!ه،النبيُّفقام.إبراهيملموتالشمساشكسفتإنما:الناسو!الص!،

الحديث."سجداتأربعفيركعاتستَّبالناسفصلَّى

الزبيرأنيحديثوقصّةالحديثهذاقصةفينظرومن(:)1البيهقيقال

واحدةً،مرَّةًفعَلهاإنماعنهاأخبرالتيالصلاةوأنَّ،واحدةقصَّةأنهاعلِمَ

إبراهيم.ابنُهتوفِّييومفيوذلك

-عنسليمانأبيابن-يعنيالملكعبدبينالخلافوقعثمقال)2(:

عددفيجابرعنالزبيرأبيعنالدَّسْتَوائيهشاموبينجابر،عنعطاء

ركعةكلِّفيأنَّيعني-أولىهشامروايةفوجدنا،ركعةكلِّفيالركوع

روايتهولموافقة،الملكعبدمنأحفظَالزبيرأنيمعلكونه-فقطركوعين

)4(عباسبنكثيروروايةَ،عائشةعن)3(وعمرةعروةروايةَالركوععددفي

ثمعمرو،بنادلّّهعبدعنسلَمةأبيوروايةَ،عباسابنعنيساربنوعطاء

عطاء،عنروايتهفيالملكعبدُخولفوقد.وغيرهسُلَيمبنيحمىروايةَ

أربعفيركعاتستَّعمير:بنعبيدعنعطاءعنوقتادةجريجابنفرواه

،الخلاففيهايقعلمالتيجابرعنالزبيرأبيعنهشامفروايةُ.سجدات

إحداهماأسندإنمااللتينعطاءروايتيمنأولىكثير=عددويوافقها

.(481)5/("السنن"معرفة(1)

السابق.المصدر2()

والتأخير.التقديمعلامةعليهمابعضهمفوضع،فيعوكذا،"وعروة"عمرة:ك)3(

تصحيف.،""عياش:ج(4)
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أُخِذقدالذيسليمانأنيبنالملكعبدُعنهبها(1ينفرد)والأخرى،بالتوهُّم

حديث.غيرفيالغلطُعليه

عباسابنعن،طاوسعن،ثابتأبيبنحبيبحديثوأماقال)2(:

ثمقرأثم،ركعثمقرأثم،ركعثمفقرأ،كسوففي"صلَّى:أنه!ي!النبيعن

)4(.""صحيحهفىِمسلمفرواه=مثلها"والأخرى،)3(،ركعثمقرأ]ثم،ركع

يدلِّس،فكانثقةًكانوإنوحبيب،ثابتأبيبنحبيببهينفرد)5(مماوهو

موثوقٍغيرعنحمَلَهيكونأنفيشبه،طاوسمنفيهسماعهيتبيَّنولم

ابنعنطاوسعنفرواه،الأحولسليمانومتنهرفعهفيخالفهفقدبه)6(،

عددفيأيضًاسليمانخولفوقد.ركعةفيركعاتثلاثفعلهمنعباس

وغيرهيساربنعطاءرواهكما،فعلهمنعباسابنعنجماعةفرواه،الركوع

ركوعان.ركعةكلِّفييعني!ي!،النبيعنعنة

الرواياتهذهعنالبخاريإسماعيلبنمحمدأعرضوقدقال)7(:

أصحّهومالمخالفتهن""الصحيحفيمنهنشيئًايُخرجفلم)8(الثلاث

ثانية.أهملغيرهاوفي،"يتفرد":ص،جوفي.نم،فيهكذا(1)

.(5941/)"السنن"معرفة2()

النقل.مصدرمنزيادة)3(

9(.990،)80برقم4()

ثانيه.أهملغيرهماوفي.النقلمصدرفيوكذا،ممنوالمثبت،"يتفرَّد":ن،ج)5(

.صمنساقط"به")6(

.(051-941)5/"السنن"معرقةفي)7(

"."الثلاثة:ص)8(
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عيسىأبيروايةفيالبخاريوقالرجالًا.وأوثَقُعددًا،وأكثرُإسنادًا،

فيركعاتأربعُالكسوفصلاةفيعنديالرواياتأصحُّ(:1)عنهالترمذي

.سجداتأرببع

كلِّفيركعاتأربع"مرفوعًا:حذيفةعنوروي)2(:البيهقيقال

"خمسَ:مرفوعًاكعبأُبَيُّبنعنوروي.ضعبفوإسناده)3(،"ركعة

إسنادبمثليحتجَّالم"("الصحيحوصاحبا)6(،(")هركعةكلِّفي)4(ركعات

)7(.حديثة

عددفيالرواياتتصحيحإلئالحديثأهلمنجماعةوذهبقال)8(:

.(201)صالكبير""العللفي(1)

.(521)5/"السنن"معرفةفي2()

:وقال32(9)3/والبيهقي2234()"الدعاء(فيوالطبراني32(5)7/البزارأخرجه)3(

به"0يحتجلاليلىأبىبنالرحمنعبدبن"محمد

"."ركوعات:المطبوعةالنسخفي(4)

فيع.ومستدركةكمنساقطة"(ركعة..."هـاسنادهالعبارة(5)

(2)237الدعاء(""فيوالطبراني(8211)داودوأبو2(221)5أحمدأخرجه)6(

جعفرأبووفيه32(.9)3/والبيهقي333(/1)والحاكم(195)5"و"الأوسط

."..منكر."خبر:"المستدركتلخيص"فيالذهبيوقال.ضعيف،الرازي

قولأثبتناماويؤيد.تصحيفوهو"السنن"معرفةمطبوعةفيوكذا،""حذيفة:،عك)7(

لملاسنادركعةفىركوعاتخمس"وروي932(:)3/"الكبرى"السننفيالبيهقي

حديثساقثم(")السننفيداودأبوأخرجهولكن)الصحيح(،صاحبابمثلهيحتج

كعب.بنأبي

.(521)5/"السننمعرفة"في)8(
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فممنجائز.الجميعوأنَّ،مرَّاتٍفعلهاالنَّبيُّلمجي!أنَّعلىوحملوها،الركعات

بنبكروأبو،خزيمةبنإسحاقبنومحمد،راهويهبنإسحاقإليهذهب

ذهبوالذيالمنذر.ابنواستحسنهالخطَّاني؛سليمانوأبوالضُّبَعي،إسحاق

لما،أولىالأخبارترجيحمن(1)البخاريإسماعيلبنمحمدثمالشافعيإليه

!يط.ابنهتوفِّييومَصلاتهحكايةإلىالأخبار)3(رجوعمن2(ذكرنا)

كلِّفي:وحدهعائشةبحديثأخذُهأيضًاأحمدعنوالمنصوص:قلت

صلاةِإلىوأذهب4(:المرُّوذي)روايةفيقال.وسجودانركوعانركعة

،وسجدتانركعتانركعةكلِّفي:سجداتوأربعَركعاتأربعَالكسوف

بكرأبياختياروهذا.هذاعلىالأحاديثأكثرُ.عائشةحديثإلىوأذهب

يُضعِّفوكان.تيميةابنالعباسأبيشيخنااختياروهوالأصحابوقدماء

لمجمالنبيصلَّىوإنما،غلطهي:ويقول،الأحاديثمنخالفهماكلَّ

أعلم.واللّّه)5(.إبراهيمابنهماتيومواحدةًمرةًالكسوف

والصدقةوالاستغفاروالدعاءوالصلاةاللّّهبذكرالكسوففي!سًيمّوأمرَ

.)6(لعتاقةوا

النسَّاخ.بعضمنتصرُّف!وهو،"والشافعيالبخاريإليه":المطبوعفي(1)

."هذكرنا":،عك،ص(2)

تصحيف.،لاختيار"ا":ج،ك)3(

،(1/291)"والوجهينالروايتين"فيروايتهوانظر.تصحيف"،"المروزي:مب(4)

.(041)ص"هانئابنو"مسائل(601)صداود"أنيمسائل"أيضًا:وانظر

26(.0-4/2952و)(18-17/)18"الفتاوىمجموع"انظر:)5(

عندوأصله،عائشةحديثمن34(0)3/البيهقيوعنه331(/1)الحاكمأخرجة)6(

العتاقة.ذكردون(10/91)ومسلم(4401)البخاري
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فصل

الاستسقاءفيصووهديهفي

:وجوهعلىاستسقىأنهعنةثبت

أغِثْنا،"اللهمَّ:وقال،خطبتهأثناءفيالمنبرعلىالجمعةيومأحدها:

)3(.اسْقِنا"اللهمَّاسْقِنا،"اللهمَّ)2(،("1أغِثْنا)اللهم

لمافخرج،المصلَّىإلىفيةيخرجونيومًاالنالسَوعدأنه:الثانيالوجه

فلمامتضرِّعًا)6(،(مترسِّلًا)ْمتخشِّعًامتبذِّلًا)4(متواضعًاالشمسطلعت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وكذا،تنبيهدون""الصحيحمنثالثةمرةأغثنا""اللهم:زيادةبعدهالرسالةطبعةفي

يأتي.فيمااسقِنا""اللهم

مالك.بنأنسحديثمن)798(ومسلم(101)4البخاريأخرجه

أنس.حديثمن(01،1201)13البخاريأخرجه

"متذلِّلًا".:،جص

التخريج،مصادرمنوالتصحيح،"متوسِّلًا":القديمةوالطبعاتالأصولجميعفي

فيه.يعجللم:المشيفيوترسَّل.الرسالةطبعةفيأيضًاصححوقد

(5،955)58والترمذي(611)5داودأبوأخرجهالخروجعند!مهيئتهذِكر

،0182،1182)"و"الكبرى(051،8051،1521)6""المجتبىفيوالنسائي

أبيهعنإسحاقبنهشامحديثمنوغيرهم()1266ماجهوابن(4182،9183

فيحبانابنوذكره،شيخٌ:حاتمأبوعنهقالإسحاقبنوهشام.عباسابنعن

،041)5خزيمةوابنالترمذيوصححه.الثقاتمنجمععنهوروى(""الثقات

فيالألبانيوحسنه326(،/1)والحاكم2862()حبانوابن(8041،9141

.(566)ا"لإرواءا"
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ادلّّه،فحمد-،شيءمنهالقلبففيصحَّ)1(،إن-المنبرصعِدالمصلَّىوافى

2(.وكبَّره)،عليهوأثنى

الرَّحمن،العالمينربِّدلّّه"الحمد:ودعائهخطبتهمنحُفِظمماوكان

إلاإلهلاادلّّهأنتاللهمَّيريد.مايفعل،اللّّهإلاإلهلا.الدينيوممالكالرَّحيم،

الفقراء.ونحنالغنيُّ،انتَ.أنتإلاإلهلااللّه،أنتاللهمَّتريد.ماتفعلانت،

)3(."حينإلىوبلاغًاققلناأنزلتَماواجعلالغيثَ،عليناأَنزِلْ

حتىالرفعفيوبالغوالدعاء،والابتهالالتضرُّعفيوأخذيديهرفعثم

ذاكإذوحوَّل.القبلةواستقبل،ظهرَهالناسإلىحوَّلثم.إبطيهبياضُبدا

الأيمن،علىوالأيسرَالأيسر،علىالأيمنَفجعل،القبلةمستقبلُوهورداءه

فيوأخذ.سوداءخميصةًالرِّداءوكان؛لظهرهوبطنَه،لبطنهالرداءوظهرَ

كصلاةركعتينبهمفصلَّى،نزلثم.كذلكوالناسُالقبلةمستقبلَالدعاء

فيوقرأ،بالقراءةفيهماجهَر،البتةنداءولاإقامةولاأذانغيرمنالعيد

حديثأتاك)هل:الثانيةوفي(الأعلىربكاسم)سبحالفاتحةبعدالأولى

(.الغاشية

.النساخبعضمنزيادةوهي"وإلا"،:بعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

معاني"فيوالطحاوي-2(15)9عوانةأبوطريقهومن-(11)73داودأبوأخرجه2()

والحاكم99(1)حبانوابن(4045)الاثار"مشكلو"32(1/5)الاَثار"

بنوالقاسمنزاربنخالدوفيه.عائشةحديثمن934()3/والبيهقي328(/1)

أنهإلاثقة،الأيلييزيدبنيونسأيضًاوفيهخالد؛فيلينمعصدوقكلاهمامبرور،

إسناده،غريبحديث"وهذاداود:أبووقال.منهوهذاالزهريحديثغيرفييخطئ

338(336-/4)"الأمداود-أبي"صحيحفيالألبانيوحسنه.جيد"

السابق.الحديثمنجزءهو)3(
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يومغيرفيمجرَّدًااستسقاءًالمدينةمنبرعلىاستسقيأنَّه:الثالثالوجه

)2(.صلاةالاستسقاءهذافيعنةيُحفَظولم)1(،جمعة

اللّهودعا،يديهفرفعالمسجد،فيجالسوهواستسقىأنه:الرابعالوجه

عاجلاطَتقًا،مَريعًاغيثًا)3(اسقِنا"اللهمحينئذ:دعائهمنفحُفِظوجلَّ،عزَّ

.(ضار")4غيرنافعًا،رائثٍغيرَ

1(

2(

)3(

)4(

"."الجمعة:ن،مب،م،قعداما

(912)5الدعاء""فيوالطبراني2(15)6عوانةوأبو(0271)ماجهابنأخرجة

528(،527)9/""المختارةفيالمقدسيوالضياء(013/)12الكبير"المعجمو"

عباسابنعنثابتأبيبنحبيبعنحصينعنإدريسبناللّهعبدعنطريقينمن

وبهعنعن،وقدمدلسثابتأبيبنحبيبأنغيرثقاتوإسنادهموصولًا.مرفوعًا

.(541،461)2/"الإرواء"فيوالألباني99()5/الأفكار"(نتائج"فيالحافظأعله

عنطريقينمن32(431)شيبةأبيوابن(94)70الرزاقعبدأخرجهوقد

رجحهالذيوهومرسلًا،يكونأنبةأحرىفالحديثمرسلًا.ثابتأبيبنحبيب

شيبةأبيابنأخرجةماللمرسلويشهد2(.18)6/لة"الباريفتح"فيرجبابن

مح"خرجنا:قالأبيةعنالأسلمىمروانأبىبنعطاءعنصحيحلإسناد)8428(

شيبة"أبيابن"مصنفوانظر:،الاستغفار"علىزادفما،نستسقيالخطاببنعمر

.)9842(

لفظة.وهذا،"ماجةابن"سننفيالزيادةهذهتردولم."مغيثًا":زيادةن،مبفيبعده

حميدبنوعبد(018،66018)62وأحمد)83592(شيبةأبيابنأخرجه

328،/1)والحاكم3(0/281،391)والطبراني(21)96ماجهوابن372()

كعببنمرةأومرةبنكعبحديثمن356(355،)3/والبيهقي932(

لةويشهد.السمطبنشرحبيلمنيسمعلمالجعد،أبيبنسالموفية.الأسلمي

السابق.الحديث

،وغيره(11)96داودأبوأخرجه،اددّهعبدبنجابرحديثمناَخرشاهدوله
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،(1الزوراء)منقريبًاالزَّيتأحجارعنداستسقىأنه:الخامسالوجه

بحجرٍقَذْفةٍنحو"السلام"بابَاليوميُدعىالذيالمسجدبابخارجَوهي

المسجد.منالخارجيمينعن)2(ينعطف

إلىالمشركونسبقهلمَّاغزواتهبعضفياستسقىأنهالسادس!:الوجه

بعضوقال!يوّ،اللّّهرسولإلىفشكواالعطشُ،المسلمينفأصابالماء،

ذلكفبلغ،لقومهموسىاستسقىكمالقومهلاستسقىنبيًّاكانلو:المنافقين

يديه،بسَطثم.يسقيكمأنر!معسىقالوها؟"أوَقد:فقال!ي!،النَّبيُّ

السَّيلُفأفعَمَوأُمطِروا،السَّحابُأظلَّهمحتىدعائهمنيديهردَّفما.ودعا"

وارتوَوْا)3(.،الناسفشِربالوادي

الاستسقاءفيالدعاءفيرويشيءأحسنوهو.بالإرسالأُعِلَّوقد،صحيحوإسناده

بالتفصيل.تخريجهقريبًاوسيأتيالبر.عبدابنقالهفيمامرفوعًا،

آبيمولىعميرحديثمن(11،7211)68داودوأبو2(4491)أحمدأخرجه(1)

"الأمداود-أبي"صحيحفيوالألباني987()878،حبانابنوصححه.اللحم

فيوالنسائي(5)57والترمذي2(91)43أحمدأيضًاوأخرجه.33(4/1)

اللحمآبيمولىعميرعنآخرطريقمن()1833"و"الكبرى(4151)"المجتبى"

"المسند"محققيتعليقوانظر:.استنكرهالترمذيوكأن،وهموهو،اللحمآبيعن

(4491.)2

.المضارعحرفأهملغيرهاوفي.ممنوالمثبت،""تنعطف:ج2()

من2(415)عوانةأبوأخرجه2(.143)المقدسيللضياء("والاحكام"السنن)3(

الدنياأبيابنأخرجوبنحوه،وقاصأبيبنسعدأبيهاعنسعدبنتعائشةحديث

أنه(661)5/المنير"البدر"فيالملقنابنوظنّه)66(."والبرقوالرعدالمطر"في

فيالحافظقالولكن.""صحيحهفيلهعوانةأبيلإخراجمسلمشرطعلى

بسند=عوانةأبوأخرجه،كثيرةغريبةألفاظ"فيه(:1381)3/الحبير""التلخيص
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وانشُرْوبهائمك،عبادكاسقِ"اللهمَّ:الاستسقاءفيدعائةمنوحُفِظ

ناقعًامريعًا،مريئًا)2(مغيئًا،غيثًااسقِنا"اللهمَّ(،1)"الميِّتبلدَكوأحيرحمتَك،

فيها.استسقىمرَّةكلِّفيع!يمّوأُغِيثَ)3(.آجل"غيرَعاجَلأ،ضارٍّغيرَ

)1(

)2(

)3(

قال،المدينيالبَلَويوهوالأنصاريمحمدبناددّهعبدعوانةأبيشيخوفيهواهٍ"،

قلت:.الحديثيضع:الدارقطني"قال(:2194/)"الاعتدال"ميزانفيالذهبي

فيالحافظوقالموضوعًا".خبرًاالاستسقاءفي""صحيحةفيعوانةأبوعنهروى

ماوغالبُونمَّقهاطوَّلهاالشافعيرحلةصاحب"وهو563(:/)4"الميزان"لسان

.ط"عوانةأبيو"صحيح233()7/""اللسانأيضا:وانظر"،مختلقفيهاأورده

65(.63-)7/الإسلاميةالجامعة

مرسلًا،شعيببنعمروعنالأنصاريسعيدبنيحتىعن5()13مالكأخرجه

أخرجهمالكطريقومن.بهيحىعنالتيميابنعن(194)2الرزاقعبدوكذلك

بنسهلحدثهبماقرنهقد(1)176""السننوفي)96(.""المراسيلفيداودأبو

شعيببنعمروعنسعيدبنيحيىعنالتوريسفيانعنقادمبنعليعنصالح

ترجمتهفي(""الكاملفيعديابنذكرهذاقادمبنوعليموصولا.جدهعنأبيهعن

ابنذكروقد.محفوظةغيرالثوريعنرواهاأحاديثعليهنُقِمأنه(261)8/

غياثبنحفصوصلهعلىتابعهأنه432()23/"التمهيد"فيالبرعبد

منالمتابعاتهذهتخلولاولكنالمنذر،ابوسلاموسليمانبنالرحيموعبد

من)27("والبرقوالرعد"المطرفيالدنياأبيابنأيضًاأخرجهوقد.وجهالةضعف

هذابردقوأبومرفوعًا،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنبردةأبيطريق

أعلم.واددّهمرسلًا،مالكرواهمافالصواب.ضعيف،الكوفييزيدبنعمرو

بالتسهيل."مَرِيًّا":النسخفيرسمة

فيوالطبراني(141)6خزيمةوابن2(5)27عوانةوأبو(611)9داودأبوأخرجه

بنمحمدعنطرقمن355()3/والبيهقي327(/1)والحاكم2(1)79"الدعاء"

أُعِلَّ=ولكنمرفوعًا.ادلّّهعبدبنجابرعنالفقيريزيدعنمسعرعنالطنافسيعبيد
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فيالتَّمرإنَّ،اللّهرسوليا:فقال،لُبابةأبوإليهفقام،مرةًواستسقى

فيسُدَّعريانًا،لبابةأبويقومحتىاسْقِنا))اللهمَّ:!ي!اللّّهرسولفقالالمرابد.

لنإنها:فقالوا،لبابةأبيإلىفاجتمعوا،فامطرت."بإزارهمربدِه(1ثعلبَ)

!ص،اللّّهرسولقالكما،بازاركمربدكثعلبَفتسُدَّعريانًا،تقومحتىتُقلِع

السماء)2(.فاستهلَّت.ففعل

اللهمَّ":وقال،لهمفاستصحىالاستصحاء،سالوهالمطركثرولما

الأوديةوبطونوالظِّراب)3(والحبالالآكامعلئاللهمَّ.عليناولاحوالَينا،

.(4)الشجر"ومنابت

"العللانظر:مرسلًا،الفقيريزيدعنمسعرعنرواهعبيدبنيعلئمحمدٍأخابأن

أخيه،منوأثبتأحفظويعلى5(.0535،531)أحمدبناللّةعبدبرواية"والمعرفة

ولايخطئ.وكان.."محمد:فيأحمدوقالعمار.وابنمعينوابنأحمدقالكذا

التهذيب"و"تهذيب(58-56)26/"الكمال"تهذيبانظر:."خطئهعنيرجع

رويشيءأحسن"هو(:433)23/"التمهيد"فيالبرعبدابنقالوقد328(.)9/

مرفوعًا".الاستسقاءفيالدعاءفي

المطر.ماءمنهيسيلالذيثقبهالمربد:ثعلب(1)

الدعاء""فيوالطبراني2(15)5عوانةأبوأخرجه.2(24)6"والأحكام"السنن2()

بنلبابةأبيحديثمن354()3/والبيهقي)385(الصغير"و"المعجم2()186

،مجهول،الرحمنعبدبنسهلوهوعبدويهبنالسنديإسنادهوفيالمنذر.عبد

.(4591/)"الميزانلسان"وانظر:،"يغرب"3(:40)8/""الثقاتفيحبانابنقال

أتبينه.لم،المدنياللّهعبدبناللّّهعبدأيضًاوفيه

الصغير.الجبلهووقيل،المنبسطالجبلوهو،الظَّرِبجمع)3(

مالك.بنأنسحديثمن)798(ومسلم(01)13البخاريأخرجه4()
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.(1)نافعًا"صئئا"اللهمَّ:قالمطرًارأىإذاع!يهوكان

"لأَنه:فقال،ذلكعنفسئلالمطر،منيصيبةحتىثوبهيحسِرُوكان

")2(.بربِّهعهدٍحديثُ

كان!يمّالنَّبيُّأنَّالهادبنيزيدعنأتَّهملامنأخبرنا)3(:الشافعيقال

منه،فنتطهَّرَطَهورًااللّهجعلهالذيهذاإلىبنا"اخرجوا:قالالسَّيلُسالَإذا

".عليةاللّّهونحمدَ)4(

سالَإذاكانعمرأنَّاللّّهعبدبنإسحاقعنأتَّهملامنوأخبرنا)5(

تمسَّحناإلاأحدٌمجيئهمنليجيءكانما:وقالإليهبأصحابهذهبالسَّيلُ

فإذاوأدبر.وأقبل،وجههفيذلكعُرِفوالرِّيحَالغيمَرأىإذاع!ي!وكان

)6(.العذابفيهيكونأنيخشىوكان،ذلكعنهوذهبعنهسُرِّيَأمطرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عائشة.حديثمن(3201)البخاريأخرجه

المفرد""الأدبفيالبخاريوأخرجة.عائشةحديثمن)898(مسلمأخرجه

(571).

"و"الكبرى(185)5/"السننمعرفة"فيالبيهقيوعنه(2535/)"الأم"في

ثقة،تابعي،الليثيالهادبنأسامةبنادلّّهعبدبنيزيدهوالهادبنويزيد935(،)3/

عمر".عنفيهوروي،منقطع"هذا:""الكبرىفيالبيهقيقالوقد،مرسلفهو

الثاني.الفعلأوللاهمالصفيوكذا،ويحمد"منةفيتطهر":ج

"و"الكبرى(185)5/"السنن"معرفةفيالبيهقيوعنة55(4-553)2/""الأم

.وانقطاعجهالةإسنادهوفي35(،9)3/

رَ!عَتهَا.عائشةحديثمن)998(ومسلم32(0)6البخاريأخرجه
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كانأنهمرفوعًاأبيهعناللّّهعبدبنسالمعنوروي)1(:الشافعيقال

مجلِّلّاغدَقًا،مريعًامريئًا)2(هنيئًامغيثًا،غيثًااسقنا"اللهمَّ:قالاستسقىإذا

إنَّاللهمَّ.القانطينمنتجعلناولاالغيثَاسقنااللهمَّدائمًا.سَحًّاطتقًا،عامًّا

إلانشكوهلاماوالضَّنْكوالجَهْداللَّأواءمنوالخلقوالبهائموالبلادبالعباد

السماء،بركاتمنواسقناالضَّرعَ،لناوأدِرَّالزرعَ،لناأنبِتْاللهمَّ.إليك

والعُرْيَ،والجوعَالجَهْدَعناارفَعْاللهمَّ.الأرضبركاتمنلناوأنبِتْ

كنتإنَّك،نستغفركإنَّااللهمَّ.غيركيكشفهلاماالبلاءمنعنَّاواكشف

الإماميدعوأنوأُحِبُّ:الشافعيقال.مدرارًا"عليناالسَّماءَفأرسلِغفّازًا،

بهذا.

يديه.رفَعالاستسقاءفيدعاإذاكان!ي!النَّبيُّأنَّوبلغناقال)3(:

جسدَه.يصي!حتى)5(مطرهأولفييتمطَّركان5!ي!النتىأن)4(00 صَ.وبلعتا

بينمنقطعوهو(،177)5/""المعرفةفيالبيهقيطريقةومن5(48)2/"الأم"في(1)

اللّه.عبدبنوسالمالشافعي

بالتسهيل.مريًّا"هنيًّا":النسخفيرسمها2()

بنإبراهيمإسنادهوفي(،5178/)"المعرفة"فيالبيهقيوعنه5(،247/)("الأم"في)3(

والبخاري5(41)مالكأخرجهولكن،متروك،الأسلمييحيىأبيبنمحمد

.تقدموقد،أنسحديثمن98()5ومسلم(01،4101)13

عائشةحديثوهو(.183)5/""المعرفةفيالبيهقيوعنه5(،53)2/"الأم"4()

."بربهعهدحديث"لأنه:وفيه)898(مسلمأخرجه،ذكرهالمتقدم

":الأم"مطبوعةوفيتاءً.يقرألكيلاالهاءبكسرمفيوضبط،النسخجميعفيهكذا)5(

!"قطرة":"لمعرفةا"ومطبوعة،"مطرة"
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مُطِرَوقدأصبحإذاكان!ي!النَّبيِّأصحاببعضأنَّوبلغني(:1قال)

فَلَا!سِكَرَّحمَةٍمِنلِلنَّاسِأدلَّهُ!ومَّايَقخَيقرأثم،"لفتحابنوء"مُطِرنا:قالالنالسُ

صط

2،.:]فاطرالَا!و

عن،مكحولعنعمر،بنالعزيزعبدعنأتَّهملامنوأخبرنيقال)2(:

و[قامة،الجيوشالتقاءعندالدعاءاستجابةَ"اطلبوا:قالأنه!ياّلهالنبي

عندالإجابةطلبَواحدغيرعنحفظتُوقد:قال."الغيثونزول،الصلاة

.الصلاة!اقامةالغيثنزول

عنسعدبنسهلعنموصولحديثفيرُوِّيناوقد)3(:البيهقيقال

)5(.المطر"وتحتالباس،وعندالنداء)4(،عنديُرَدُّلا"الدُّعاء:في!ي!النبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(5)18مالكوأخرجة(.181)5/""المعرفةفيالبيهقيوعنه552(،)2/""الأمفي

286(./)16"التمهيد"فيالبرعبدابنيَصِلهولم،هريرةأبيعنبلاغًا

وانظر:.مرسلوهو(،186/)5""المعرفةفيالبيهقيوعنه(،2455/)""الأمفي

.(431)5/الأفكار("نتائج

.(186/)5("السنن"معرفةفي

سهو."الدعاء"،:مب،ص

الزمعي"رفعه(:1/014)وقال(،0،361/114)3/"الكبرى"السننفيوصله

داودوأبو(1)236الدارميايضًاأخرجهوالمرفوع."الإمامأنسبنمالكووقفه

والطبراني(14)9خزيمةوابن(1،91)8"الجهاد"فيعاصمأبيوابن2(045)

الزمعييعقوببنموسىعنطرقمن(131،1/891)2/والحاكم(135)6/

وهي،المطر""وتحت:زيادةدونع!ي!النبيعنسعدبنسهلعنحازمأبيعن

منكلعندالأولالموضعوفيعاصمأبيوابنداودأبيعندوهي،ضعيفةزيادة

عن-الرحمنعبدبنسعيدبنرُزَيقعنالزمعيطريقمنوهي،والبيهقيالحاكم
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ويستجابالسماء،أبواب"تُفتَح:قال!ي!النبيعنأمامةأبيعنورُوي

إقامةوعند،الغيثنزولوعند،الصفوفالتقاءعند:مواطناربعةفيالدعاء

.(1)"الكعبةرويةوعند،الصلاة

فممل

فيهوعبادتهسفرهفيع!ي!هديهفي

للجهادوسفر،لهجرتهسفرأسفار:أربعةبيندائرةً!يوّأسفارهكانت

للحج.وسفر،للعمرةوسفر،أكثرهاوهو

بهاسافرسهمُهاخرجفايّتُهن،نسائهبينأقرَعَسفرًاأرادإذاوكان

جميعًا)3(.جهنَّسافرحجَّولمامعه)2(.

يومالخروجَيستحِبُّوكانالنهار)4(.أولمنخرجسافرإذاوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

فيفأخرجهمالكخالفهوقد،لينفيهوالزمعي.مجهولورزيق،بهحازمأبي

المفرد"الأدب"فيالبخاريُّمالكطريقمنوأخرجهموقوفًا؛()178""موطئه

والبيهقي35()3/"الأوسط"فيالمنذروابن2(2859)شيبةأبيوابن66(1)

بهمالكعناخرطريقومن(0172)البخاريطريقمنحبانوابن(،1/114)

"وتحت:زيادةدونالساعديسعدبنسهلعلىموقوفأنهفالصحيح(.1764)

.الرأيقِبَلمنمثلهيقاللاإذمرفوعوحكمهالمطر"،

و"السنن(186)5/"السنن"معرفةفيوالبيهقي(961،171)8/الطبرانيأخرجه

البيهقي.أشاروإليه،ضعيف،معدانبنعفيروفيه36(،0)3/"الكبرى

ابهددَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن277(0)ومسلم2(5)39البخاريأخرجه

1(.91)1211/"مسلم"صحيحانظر:

أبي-مولىواصلعن343(0)5شيبةأبيوابن2381()منصوربنسعيدأخرجه
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وأسريَّةًبعثإذاوكان2(.بكورها)فيلأمتهيباركأناللّّهودعا(.1)الخميس

يؤمِّرواأنثلاثةًكانواإذاالمسافرينوأمرالنهار)3(.أولمنبعثهمجيشًا

،شيطانالراكبأنَّوأخبر5(.)وحدهالرجليسافرأنونهى(.4)أحدهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النهار"،لأومنالخميسيوميسافرأنأحبسافرإذا"كان:بلفظمرسلًاعيينة

شيبة.ابيابنعندليسالنهار"أول":وقوله

مالك.بنكعبحديثمن)9492(البخاريأخرجه

داودوأبو3(4/01)الكبير""التاريخفيوالبخاري(51)438أحمدأخرجه

()2236ماجهوابن8782()"("الكبرىفيوالنسائي(2121)والترمذي26(0)6

ضعفهالغامديصخرعنحَدِيدبنعمارةحديثمن(475،4755)4حبانوابن

فيلأمتىبارك"اللهمفيأعلملا:وقال:عمارةبجهالةأ(00/23)""العللحاتمأبو

الحديثطرقِبيانبعد(175)3/""الميزانفيالذهبيقالصحيحًا.حديثًابكورها"

ادلّهعبدبنأوسطريقمنبريدةوعن،تالفباسنادأنسعنالباب"في:وضعفِه

بمجموعصحَّحهالألبانيأنإلا.يصحا"لموجهينمنعباسابنوعن،لينوهو

36(.0)7/(الأمداود-أبي"صحيحفيوشواهدهطرقه

السابق.الحديثمنجزء

))7538عوانةوأبو(4501،9135)يعلىوأبو2(06)8داودابوأخرجه

فيالبرعبدوابن2(57)5/والبيهقي8(0،8490)39"الأوسط"فيوالطبراني

عننافععنعجلانبنمحمدعنإسماعيلبنحاتمطريقمن7(0/2)التمهيد(""

وأبو2(06)9داودأبوأيضًاوأخرجهمرفوعًا.الخدريسعيدأبيعنسلمةأبي

وقدمرفوعًا.هريرةأبيعنبهحاتمطريقمن2(57)5/والبيهقي)9753(عوانة

انظر،والدارقطنيزرعةوأبوحاتمأبوالإرسالرجحفقد،وإرسالهوصلهفياختلف

ومع(.)5917"الدارقطنيعللو"22()5حاتمأبيلابن"الحديث"علل:للتفصيل

365(.363-)7/"الأمداود-أبيصحيح"فيالألبانيصححهذلك

ابهدئَةُعَنطُ.رَعمربنادلّّهعبدحديثمن)8992(البخاريأخرجه
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2(.ركب)والثلاثة،شيطانان(1والراكبان)

وبك،توجَّهتُإليك"اللهمَّللسفر:ينهضحينيقولكانأنهعنهوذُكِر

،التقوىزوِّدنياللهمَّله)3(.أهتَمُّلاومااهمَّنيمااكْفِنياللهمَّ.اعتصمت

4(.)"توجَّهتُاينماللخيرووجِّهني،ذنبيليواغفِرْ

فيرجلهيضعحينادلّّه""بسم:يقولليركبهادابَّتُهإليهقدِّمَتْإذاوكان

كنَّاوماهذالناسخَّرالذيدلّّه"الحمد:قالظهرهاعلىاستوىفإذا.الرِّكاب

الحمدددّه،الحمددلّّه،"الحمد:يقولثم."لَمنقلبونربِّناإلىوإنَّامُقْرِنينله

ظلمتُإنِّي"سبحانك:يقولثم،اكبر"اللّها!كبر،اللّّهاكبر،"اللّه:يقولثم."للّه

)5(."أنتإلاالذنوبَيغفرلاإنهليفاغفر،نفسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."كبينالروا":ص

والترمذي2(06)7داودوأبو7(467،700)8وأحمد2(108)مالكأخرجه

بنعمروحديثمن2(57)5/والبيهقي)8987(""الكبرىفيوالنسائي(6741)

صححةوالحديث،صحيحشعيببنعمروإلىوالإسناد.جدهعنأبيهعنشعيب

الفتح""فيالحافظوحسنه(،201)2/والحاكم2(057)خزيمةوابنالترمذي

36(.1)7/"الأمداود-أبي"صحيحفيوالالباني53()6/

".به":ج

والطبرانيعلي(مسند-1)66الاَثار"تهذيب"فيوالطبري277(0)يعلىأبوأخرجه

فيوالبيهقي(444)ص"والليلةاليومعمل"فيالسنيوابن8(0)5الدعاء""في

منكرمساور،بنعمروفية3(،ه)2/الكبير"الدعواتو"2(05)5/"السنن"

لسانو"223()3/"الاعتدالو"ميزان(991)6/"الكبيرالتاريخ"انظر:.الحديث

.(6441/)"الميزان

"الكبرى"فيوالنسائي3(44)6والترمذي2(206)داودوأبو)753(أحمدأخرجه

عن-إسحاقأنيطريقمن8926()7926،حبانوابن(9،87426301)8748،
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ماالعملومن،والتقوىالبرَّهذاسقرنافينسألكإنَّا"اللهمَّ:يقولوكان

فيالصاحبأنتَاللهمَّ.بعدهعنَّاواطوِهذا،سفرناعليناهوِّناللهمَّ.ترضى

وكآبةالسفر،وعثاءمنبكأعودإنِّياللهمَّ.الأهلفيوالخليفةالسفر،

فيهن:وزادقالهنرجعوإذا."والمالالأهلفيالمنظروسوء،المنقلب

.(1)"حامدونلربِّناعابدونتائبونآئبون"

الأوديةهبطواواذاكبَّروا)2(،الثَّناياعلَواإذاوأصحابههووكان

سبَّحوا)3(.

بينهرجلينأسقطوقد،إسحاقأبيعنعنةوفيه.طالبأبيبنعليعنربيعةبنعلي

(008)997،("الحديث"عللفيحاتمأبيابنقالهفيماربيعةبنعليوبين

الأوسط""التاريخفيوالبخاري(المقدمة-681)ص"والتعديلو"الجرح

حسنّه،عدةطرقوله.الإرسالورجَّح(043)""العللفيوالدارقطني(091)3/

."المسند"محققوبمجموعها

عمر.بنادلّهعبدحديثمن)1342(مسلمأخرجه)1(

ومسلم7386(299،25024،4،6389046،01،66)البخاريأخرجه2()

أشرفناإذافكنالمجي!،ادلّهرسولمعكنا:الأشعريموسىأبيحديثمن27(40)

علىاربعواالناسأيها))يا!لمجوّ:النبيفقالأصواتنا،ارتفعتوكبَّرنا،هلَّلناوادٍعلى

اسمهتبارك،قريبسميعإنهمعكمإنهغائبًا،ولاأصمَّتدْعونلافانكم،أنفسكم

.("جدهوتعالى

الزبير،وأبوجريجابنوفيهعمر،بناددّهعبدحديثعقب)9925(داودأبوأخرجه)3(

الجملة،هذهدون()1342مسلمفيعمرابنوحديث.بالتحديثصرّجكلاهما

2(.)969حبانوابن631(1)واحمد2329()الرزاقعبدعندليستوكذلك

ابنعن29(4)5الرزاقعبدأخرجهماعليهيدل،جريجابنكلاممنأنهوالظاهر

مرسلًا.جريج
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السَّماواتربَّ"اللهمَّ:يقولدخولهايريدقريةعلىأشرفإذاوكان

وماالشياطينوربَّ،أقللنوماالسَّبعالأرَضينوربَّ،اظللنوماالسَّبع

وأعوذاهلها،وخيرَالقريةهذهخيرَأسألك،ذرَينوماالرياحوربَّ،أضللن

فيها")1(.ماوشرِّأهلهاوشرِّشرِّهامنبك

ماوخيرِهذه)2(خيرمنأسألكإني"اللهمَّ:يقولكانأنهعنهوذُكِر

جَناها،ارزقنااللهمَّ.فيهاجمعتَماوشرِّشرِّهامنبكوأعوذفيها،جمعتَ

)3(.إلينا"اهلهاصالحيوحبِّبأهلها،إلىوحبِّبناوباها،منواعِذْنا

نأإلىمسافرًايخرجحينمنركعتينفيصلِّيها،الرُّباعيَّةيقصُروكان

حديثوأما.البتةالسفرفيالرّباعيةأتمَّأنهعنهيثبتولم.المدينةإلىيرجع

)1(

)2(

)3(

الاَثار""مشكلفيالطحاويوعنه(10301)8775،""الكبرىفيالنسائيأخرجه

صهيب،عنالأحباركعبعنالأصبحيعامرأبيبنمالكطريقمن)9252(

وابن(20301)8776،النسائيأخرجهكعبعنآخرطريقوله.صحيحوإسناده

المعجمو")838("الدعاء"فيوالطبراني27(0)9حبانوابن2()565خزيمة

والبيهقي(2001/،1/644)والحاكم(472)صالسنيوابن33()8/الكبير"

لين.وفيه252(،)5/

"."القرية:زيادةالمطبوعفيبعده

وضعبف.جدًّاغريبوإسناده،عائشةحديثمن(474)صالسنيابنأخرجه

عمرابنحديثمنشاهدالأخيرولشطره.السابقالحديثالأولشطرهعنويغني

من(475)5"الأوسطالمعجمو"836()835،"الدعاء"فيالطبرانيأخرجه

الحديث؛منكر،الأمويمسلمةبنسعيدأحدهماوفيعمر،ابنعننافععنطريقين

".محفوطةغيرأشياء"روى:عديابنوقال،ضعيف،حسانبنمباركالآخروفي

ضعيف.فالحديث
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يصح.فلا(،)1ويصومويفطر،وُييمُّالسفرفييقصُركانع!يمّالنبيأنَّ:عائشة

!يم،اللّهزسولعلىكذبهو)2(:يقولتيميةابنالإسلامشيخوسمعت

انتهى.

بالتاءوالثاني،الحروفآخربالياءالأول("،وتُتِمُّيقصُر"كان:رويوقد

في)3(بالعزيمةهيتأخذأي."وتصوم"يفطر:وكذلك.فوقمنالمثناة

لِتُخالفَالمؤمنينأمُّكانتما،باطلوهذا)5(شيخنا)4(:قال.الموضعين

والصحيحكيف.صلاتهمخلاففتصلِّيأصحابهوجميعَء!ي!اللّهرسولَ

زيدالمدينةإلىع!يمّاللّهرسولُهاجرفلما،ركعتينالصلاةفرضاللّهأنَّعنها:

تصلِّيأنذلكمعبهايُظَنُّفكيفالسفر)6(.صلاةُوأُقِرَّتالحضر،صلاةفي

معة.والمسلمين!ص)7(النبيصلاةبخلاف

:غيرهأوعباسابنقال!،النبيموتبعدعائشةأتمَّتقد:قلت

بعضُفركَّب.دائمًا"يقصُركان!والنَّبيئُ)8(،عثمانتأوَّلكماتأوَّلت"إنَّها

فغلِط،هيوتُتِمُّيقصُر!يمّاللّهرسولكان:وقالحديثًا،الحديثينمنالرواة

بنالمغيرةوفيةالأستار(،كشف)682-والبزار8271()شيبةأبيابنأخرجه(1)

قليل.بعدذكرهاسيأنيأخرىطرقولة.لينفيهزياد،

.(2541/و)24(7809،)22/"الفتاوىمجموع"انظر:)2(

تحريف.،"بالعزيةتأخذهن"أن:ص)3(

.)4/2151)"الفتاوىمجموع":انظر(4)

"رر".:ك()5

عائشة.حديثمن)685(ومسلم3593(،0،350901)البخاريأخرجة)6(

".اللّه"رسول:نمب،م،عداما)7)

.تقدموقد،عائشةحديثمن3()685/ومسلم(0901)البخارياخرجه)8(
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هو.أي،وُييمُّيقصُركان:فقال،الرواةبعضفيه

مشروطالقصرأنظنَّت:فقيل،فيهاختُلِفقدتأولتهالذيوالتأويل

غيرالتأويلوهذاالقصر.سببزالالخوفزالفإذاوالسفر،بالخوف

أشكلتقدوالاَية.الصلاةيقصركان)1(ماآمَنَسافر!رالنبيُّفانَّ،صحيح

وأنَّبالشفاءفأجابه!ي!،اللّّهرسولعنهافسألوغيرهالخطاببنعمرعلى

المفهومحكمَأنَّبيانهذاوكان.للأمةشرَعهوشرعادلّّه،منصدقةهذا)2(

أنهوغايته.والخائفالآمنعنالصلاةقصرفيمرتفحالجُناحوأنّمراد،غير

له.رفعأوللمفهومتخصيصنوع

وقصربالتخفيفالأركانقصريتَناولقصرًااقتضتالايةإنَّ:يقالوقد

فإذا.والخوفالأرضفيالضرب:بأمرينذلكوقيَّد،ركعتينبنقصانالعدد

عددُهامقصورًاالخوفصلاةفيصلُّون،القصرانِأبيحالأمرانوُجِد

فيصلُّون،القصرانانتفىمقيمينآمنينفكانواالأمرانانتفىوإنوأركانُها.

وحدَه.قصرُهعليهترتَّبالسببينأحدُوُجدوإن.كاملةًتامّةًصلاةً

نوعوهذاالعدد.واستُوفيَالاركانقُصِرتوالإقامةالخوفوُجِدفإن

العددقُصِرَوالأمنالسفروُجِدوإن.الاَيةفيالمطلقبالقصروليسقصر،

وليسقصر،نوعأيضًاوهذا.أمنصلاةوصُلِّيَت،الأركانواستُوفِيت

وقدالعدد،نقصانباعتبارمقصورةًالصلاةهذهتسمَّىوقد.المطلقبالقصر

والأول.الاَيةقصرفيتدخللموأنهاأركانها،إتمامباعتبارتامَّةًتسمَّى

النسخفيكما"وكان"آمنًاإلىفغيَّره،النساخبعضعلىأشكلوقد،.".."آمنًا:ك(1)

المطبوعة.

."هذه":ن،مب،ق،معداما2()
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كعائشةالصحابةكلاميدلُّعليهوالثاني،المتأخرينالفقهاءمنكثيراصطلاح

وغيرهما.عبالسوابن

اللّّهرسولهاجرفلما،ركعتينركعتينالصلاة"فُرِضت:عائشةقالت

علىيدلفهذا.السفر"صلاةُوأُقِرَّتالحضر،صلاةفيزِيدَالمدينةإلى!!

وأنَّ،كذلكمفروضةهيوإنما،أربعمنمقصورةغيرعندهاالسفرصلاةأنَّ

نبيَكملسانعلىالصلاةاللّه"فرَض:عباسابنوقال.ركعتانالمسافرفرض

حديثعلىمتفق."ركعةًالخوفوفي،ركعتينالسفروفيأربعًا،الحضرفي

.عباسابنبحديث)2(مسلموانفرد(،1)عائشة

،ركعتانوالجمعة،ركعتانالسفر"صلاة:الخطاببنعمروقال

منخابوقد!.محمدلسانعلىقصر،غيرُتمامٌ،ركعتانوالعيد

نقصُربالناما:ع!ياّلهالنَّبيَّسألالذيوهوعمر.عنثابتوهذا(")3(.افترى

فاقبلوا،عليكمبهااللّّهتصدَّق))صدقة!يووّ:اللّهرسوللهفقالأمِنَّا؟وقد

اَنفًا.تقدموقد)685(،ومسلم35(0)البخاري(1)

)687(.برقم)2(

فيوالنسائي)257(وأحمد95(10)شيبةأبيوابن()4278الرزاقعبدأخرجه)3(

(94،005.5471،6471،4781)6"الكبرىو"(0241،6651)"المجتبى"

عنليلىابيبنالرحمنعبدعنالياميزُبَيدعنطرقمن)2783(حبانوابن

الذيالمذكورزُبَيدوطريقالإسناد،فيليلىأبيابنعلىفيهاختلفوقدعمر.

مرسل،وهو(051)"علله"فيوالدارقطني381()لابنه"العلل"فيحاتمأبورجحه

حاتمأبيلابن"المراسيل"انظر:عمر.منسماعهيصحلاالرحمنعبدفان

.(12ه)ص
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صدقتة")1(.

ادلّّهصدقةهذابأنَّأجابهلما!ي!النَّبيُّفإنَّ،حديثيهبينتناقضولا

العددقصرالاَيةمنالمرادليسأنهعمرعلمالسَّمح،اليُسْرودينُه،عليكم

وعلى.قصر"غيرتمامركعتانالسفر"صلاة:فقال،الناسمنكثيرفهمهكما

شاءفإنالجُناحُ،عنهمنفيّمباحالعددقصرأنَّعلىالاَيةفيدلالةفلاهذا

أتمَّ.شاءوإن،فعلهالمصلِّي

ولم،ركعتينركعتينعلىأسفارهفييواظب!اددّهرسولكانوقد

نإفيهماونبيِّنهناكسنذكره،الخوفصلاةبعضفيفعلهشيئًاإلاقطُّيربِّع

ادلّّه.شاء

يصلِّي)2(فكانمكة،إلىالمدينةمن!لمجمالنبيمع"خرجنا:أنسقال

)3(.عليهمتفق."المدينةإلىرجعناحتىركعتينركعتين

ركعاتأربعبمنًىصلَّىعفانبنعثمانأنَّمسعودبنادلّّهعبدَبلغولما

ركعتين،بمنًى!مالمحهرسولمعصلَّيتُ!راجعونإليهوإنَّادلّه"إنَّا:قال

الخطاببنعمرمعوصلَّيتُ،ركعتينبمنًىالصدِّيقبكرأبيمعوصلَّيتُ

)4(.عليهمتفق."متقبَّلتانركعتانركعاتأربعمنحظِّيفليت،ركعتينبمنًى

بينهما،المخيَّرالجائزينأحدَعثمانفعلمنلِمسترجعَمسعودابنُيكنولم

)686(.مسلمأخرجهامعة،أميةبنيعلىقصةفيوردكما(1)

"."وكان:ق،معداما2()

.(6)39ومسلم(1801)البخاري)3(

آدئَهُ!عكَتهُ.رَمسعودبناللّهعبدحديثمن)596(ومسلم(1،1657)840البخاري)4(
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!يهالنبيمداومةمنشاهدهلمااسترجعوإنما.قولعلىالأولىبل

السفر.فيركعتينصلاةعلىوخلفائه

!لمجم،اللّّهرسولَ"صحِبتُ:قالعمرابنعن)1("البخاري"صحيحوفي

اكأيلَّهُعَت!".رَوعثمانوعمربكروأبا،ركعتينعلىالسقرفييزيدلافكان

ذلكوكان،خلافتهاَخرفيأتمَّقدفعثمانوإلا،عثمانخلافةصدرفييعني

علية.أُنكِرَتالتيالأسبابأحد

)2(:تأويلاتلفعلةخُرِّجوقد

أنَّيعلِّمهمأنفأراد،السَّنةتلكحجُّواقدكانواالأعرابأن:أحدها

هذاورُدَّوالسفر.الحضرفيركعتانأنهايتوهَّموالئلا،أربعالصلاةفرض

عهدحديثيوكانواع!مّ،النبيحجِّفيبذلكأحرىكانوابأنَّهمالتأويل

ع!ياّله.النبيبهميربِّعفلمهذاومع،قريببالصلاةوالعهدُ،بالإسلام

ومحلُّعملُهفهونزلحيثوالإمامُ،للناسإمامًاكانأنه:الثانيالتأويل

الإطلاقعلىالخلائقإمامبأنَّالتأويلهذاورُدَّ.وطنة)3)فكأنه،ولايته

يربِّع.ولم،المطلقالإمامهووكان،بذلكأولىكانع!مّاللّهرسول

فيها)4(وكثر،قريةًوصارت،بنيتقدكانتمنًىأنَّ:الثالثالتأويل

)968(.مسلموأخرجه(،8201،5651و2011)برقم(1)

مختصر"فيالمنذريعنهاوأجاب،النخعيوإبراهيمالزهريعنبعضهارويوقد)2(

938(./1)لة"السننتهذيب"انظر:.كلامهعنصادروالمؤلف"السنن

أصلح.ثمفيعكانوكذا،"فكان":ك،،جص)3(

بها"."وكثرت:ك،،جص(4)

295



ولهذافضاءً.كانتبل!يمّ،النبيعهدفيذلكيكنولم.عهدهفيالمساكن

منًى"لا،:فقالالحرِّ؟منيُظِلُّكبناءًبمنًىلكنبنيألا،اللّّهرسوليا:لهقيل

ورُدَّالسقر)2(.حالَيكونإنماالقصرأنَّعثمانفتأوَّل(.1")سبقمَنمناخُ

.الصلاةيقصُرعشرًابمكةأقام!ي!النبيُّبأنَّالتأويلهذا

بعدالمهاجر))يقيم:!يمّالنَّبيُّقالوقدثلاثًا،بهاأقامأنة:الرابعالتأويل

التاويلهذاورُدَّالمسافر.غيروالمقيممقيمًا،فسمَّاه)3(،ثلائًا"نسكهقضاء

وقدالسفر.قسيمهيالتيبالإقامةليستالسفر،أثناءفيمقيَّدةإقامةهذهبأن

الجمارأيامنسكهبعدبمنًىوأقام،الصلاةيقصرعشرًابمكة!ي!النبيأقام

.الصلاةيقصرالثلاث

بمنًىوالاستيطانالإقامةعلىعزمقدكانأنه:الخامسالتأويل

وهذا.المدينةإلىيرجعأنلهبداثم،أتمَّفلهذا،الخلافةدارواتخاذها

وقد،الأولينالمهاجرينمنعفانبنعثمانفانَّ،يقوىلامماأيضًاالتاولل

ثلاثةفيهالهورخَّصنسكه،بعدبمكةالإقامةمنالمهاجر)4(!يوّالنَّبئيُمنع

،003)6ماجهوابن88(1)والترمذي2(10)9داودوأبو2(1455)أحمدأخرجة(1)

من(913)5/والبيهقي(1/466،674)والحاكم928(1)خزيمةوابن3(700

ماهَك،بنيوسفأمومسيكة؛لينفيهمهاجر،بنإبراهيمإسنادهوفي.عائشةحديث

والألباني(684)3/"والإيهامالوهمبيان"فيالقطانابنضعفةوالحديث.مجهولة

.(01/091)"الأمداود-أني)ضعيففي

السفر".حال"في:ك،ع)2(

بنالعلاءحديثمن،لهواللفظ(1352)ومسلم)3393(البخاريأخرجه)3(

الحضرمي.

."المهاجرين":مب(4)
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وإنماذلك،من!ياّلهالنبيئُمنعوقدبها،ليقيمعثمانيكنفلم.فقطأيام

ولافيهيُعادُلافإنَّهدلّّهتُرِكوماللّه،تركوهالأنهموذلكثلاثًا.فيهارخَّص

لعمر:وقاللصدقته،المتصدِّقشراء)1(من!يمالنبيمنعولهذا.يُسترجَع

أخذهامعصدقتةفيعائدًافجعله)3(،"صدقتكفيتعُدْولاتشترِها)2("لا

بالثمن.

موضعفيأقامإذاوالمساقر،بمنًىتأهَّلقدكانأنه:السادسالتأويل

النبيعنمرفوعحديثذلكفيوروي.أتمَّ=زوجةبهلهكانأوفيه)4(،وتزوَّج

:قالأبيهعنذُباب،أبيابنعن)5(،الأزديإبراهيمبنعكرمةفروى"!ي!ه،

وإنيبها،تأهَّلتقدِمتُلما،الناسأيها:وقالأربعًا،منًىبأهلعثمانصلّى

رواه."مقيمصلاةَبةفليصلِّببلدٍالرجلتأهَّل"[ذا:يقول!صاللّّهرسولسمعتُ

أيضًا.)6(""مسندهفيالحميديالزبيربنادلّّهوعبد""مسندهفيأحمدالإمام

)1(ص،ك،ع:"شرى".

)2(ج،ك،ع:"لاتشتريها".

.الخطاببنعمرحديثمن(1621)ومسلم(0941)البخاريأخرجه)3(

.صمنساقط""فيه)4(

للبيهقي"السنن"معرفةعنصادروالمصنف"،"الباهليأحمد(":"مسندفي)5(

/4(.)263

)4222الاَثار""مشكلفيالطحاويوأخرجة)36)،والحميدي(4)43أحمد)6(

.عفانبنعثمانحديثمن5(1/50)"المختارة"فيالمقدسيوالضياء(1422و

الأزديكانإنعكرمةبنوإبراهيم؛حالهيعرفلا،ذبابأبيبنالرحمنعبدوفيه

فالحديثالتقديرينكلاوعلى،فمجهولالباهليكانوإن،بالضعففمعروف

2(.14)5"الضعيفة"السلسلة:انظر.ضعيف
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إبراهيم.بنعكرمةَ)2(وتضعيفهبانقطاعه()1البيهقيأعلّهوقد

فإنَّ،الضعفبسببالمطالبةويمكن:تيميةابنالبركاتأبوقال

الجرحذكرُوعادتهفيه،يطعنولم)3(""تاريخهفيذكرهالبخاري

لزمهتزوَّجإذاالمسافرأنَّقبلهعباسوابنأحمدنصَّوقد.والمجروحين

اعتُذِرماأحسنُوهذاوأصحابهما)4(.ومالكحنيفةأبيقولوهذا.الإتمام

.عثمانعنبه

فكأنَّهنزلتفحيث،المؤمنينأمَّكانتأنَّهاعالشةعناعتُذِروقد

أيضًا،المؤمنينأبوالنَّبيُّع!يمّفانَّ،ضعيفاعتذارأيضًاوهذا(.وطنها)ْ

روىوقد.السبببهذا)7(يقصر)6(يكنولم،أبوتهعلىفرعأزواجهوأمومة

صلَّيتِلولها:فقلتأربعًا،السفرفيتصلِّيكانتأنهاأبيهعنعروةبنهشام

)8(.علي"يشُقُّلاإنهأختيابن"يا:فقالت،ركعتين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

263(.4/)"السننمعرفة"في

فأصلح.ص،ع،فيكانوكذا،""وبضعف:ك،ج

.الأزديعكرمة:يعني5(،0)7/الكبير""

2(.1/80)"المدونةو"(1/401)"الصنائعو"بدائع36(44/)"الأوسط":انظر

938(./1)"السننتهذيب"

فيكما"يُتِمُّ":والصواب،المؤلفأصلفيكانسهوولعله،النسخجميعفيكذا

المطبوعة.النسخ

الهذالما.:،عك

التحقيق"داتنقيحفيالهاديعبدابنوصححه(،431)3/البيهقيأخرجه

"الباري"فتحفيوالحافظ(2291/)"الرايةنصب"فيوالزيلعي5(291/)

.(581)9/"الضعيفةالسلسلة"فيوالألباني571()2/
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عثمانأتمَّها)2(لماركعتينالمسافرفرضُكانولو)1(:الشافعيقال

قالتوقد.مقيممعمسافريُيمَّهاأنيجُزولممسعود،ابنولاعائشةولا

وقصَر.السفر،فيأتمَّ!ي!:اللّّهرسولفعلقدذلككلَّ:عائشة

أبيبنعطاءعنعمرو،بنطلحةعنمحمد،بنإبراهيمعنزوىثم

فيالصلاةقصَر!:اللّهرسولفعلقدذلككلَّ:قالتعائشةعن،رباح

)3(.وأتمَّلسفر،ا

إسنادوأصحُّعطاء.عنزيادبنالمغيرةرواهوكذلك)4(:البيهقيقال

بنسعيدثناالمحاملي،عن،الدارقطنيعنالحازثي،بكرأبوأخبرنامافيه

عائشةعنعطاء،عنسعيد،بنعمر)5(ثنا،عاصمأبوثنا،ثواببنمحمد

قال)6(.ودصومويفطروُيتِمُّ،الصلاةفييقصركانصح!النبيأن

واختصار.بتصرف262(،/4)"السنن"معرقةفيوعنه357(2/)""الأمفي(1)

أثبت.ماإلىفغيِّرص،فيكانوكذا،يتمَّها""لم:،عك،ح)2(

الباحث(بغية-291)""مسندهفيوالحارث356(2/)""الامفيالشافعيأخرجه)3(

المكي،عمروبنطلحةوفيه.نحوه(421)3/والبيهقي)7922(والدارقطني

والبيهقي.الدارقطنيوضعفه،متروك

بنسعيدوفيه.الطرقاصحوهذا)8922(،الدارقطنيطريقمناخرجه(141)4/3()

"مستقيم272(:)8/"المقات"فيقالحيثحبانابنغيريوثقهلم،ثواببنمحمد

زيادبنوالمغيرةصالحبندلهمحديثمنشاهد"ولهذا:البيهقيوقال."الحديث

".ضعيفوكلهمعمرو،بنوطلحة

تصحيف.،"عمير":،حص)5(

("."وقال:ك،ع)6(
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صحيح.سنادإ(2وهذا):(1)لدارقطنيا

أبوأنا،الدُّوريعباسعن،النيسابوريبكرأبيطريقمنساق)3(ثم

أنهاعائشةعنالأسود،بنالرحمنعبدحدثنيزهير،بنالعلاءثنا،نعيم

مكةقدِمتإذاحتى،مكةإلىالمدينةمن!لمج!اللّه)4(رسولمعاعتمرت

وأفطرتُ.وصمتُ،وأتممتُقصرتُ،وأميأنتبأبي،اللّهرسوليا:قالت

".عائشةيا"أحسنتِ:قال

علىكذبالحديثهذايقولى)5(:تيميةابنالإسلامشيخوسمعتُ

الصحابة،وسائرِ!ي!)6(النبيصلاةبخلافلتصلِّيعائشةتكنولم،عائشة

القائلة:وهيكيف.موجِببلاوحدهاهيتُتِمُّثم،يقصُرونتشاهدهموهي

)8922(."عقب"السننفي)1(

قبله.الواودون"هذا":،جص2()

(1)279"الكبرىو"(41)56""المجتبىفيالنسائيوأخرجه(،421)3/)3(

طريقمنكلهم2(،492)والدارقطني(24)58الآثار"مشكل"فيوالطحاوي

طريقمن)3922(الدارقطنيأخرجهوقد.عائشةعنالأسودبنالرحمنعبد

قال(.421)3/البيهقيأيضًاأخرجه،عائشةعنأبيهعنالأسودبنالرحمنعبد

عائشة(عنأبيهعنالرحمنعبدعن)أيمتصلالأول"4922(:)عقبالدارقطني

ولكن،"مراهقوهوعليهافدخلعائشةأدركقدالرحمنوعبد.حسنإسنادوهو

وبهالأسود،واسطةدونأي"بالصوابأشبه"والمرسل36(:)70""عللهفيقال

.(421)3/البيهقيعنهنقلهفيماالنيسابوريبكرأبوقال

".النبي"معج:)4(

.(531-4/2521)"الفتاوىمجموع"وانظر:.قبلمننحوهسبق()ه

".اللّهرسول":،عك)6(
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السفر"صلاةُوأُقِرَّتالحضر،صلاةفيفزيد،ركعتينالصلاة"فُرِضت

!يخواددّه)1(رسولَوتُخالِف،ادلّّهفَرضماعلىتزيدأنهابهايُظَنُّفكيف

صحابَه؟وأ

تُتِمُّكانتشأنهاقما:بذلكعنها)2(أبيهعنحدَّثةلمالعروةالزهريقال

فعلَهاحسَّنقد!النبيُّكانفإذا)3(.عثمانتأوَّلَماتأوَّلَتْ:فقال؟الصلاة

إلىإتمامهايضافأنيصحُّولا،وجةحينئذللتأويلفما،عليهوأقرَّها

فييزيديكنلم!ي!النَّبيُّأنَّعمرابنأخبروقدالتقدير.هذاعلىالتأويل

المؤمنينأمِّبعائشةأفيُظَنُّ(.عمر)ْولابكر)4(أبوولا،ركعتينعلىالسفر

أتمَّكماأتمَّتفإنها!سوّموتةبعدوأما)6(؟يقصُرونتراهموهيمخالفتُهم

منهمالواحدتأويلفيلاروايتهمفيوالحُجّةتاويلًا.تأوَّلوكلاهما،عثمان

أعلم.وادلّّه.لةغيرهمخالفةمع

الحضرصلاةنجدإنَّاعمر)7(:بنادلّهلعبدخالدبنأميةقالوقد

اللّّه".رسول"فعل:مق،عداما(1)

فوقه:وكتب"،"لعروةعلىنفيبعضهمضربوقدسهو.وهو،النسخجميعفيكذا2()

عائشة،عنعروةعنرواهالزهريفان،صحيحغيروهو،"أبيهعن"ليصحَّ"لهشام"

.عروةبنهشاملاعروةسألثم

.مرةمنأكثرتقدموقد،ومسلمالبخاريأخرجة)3(

بكر"."أبا:،عكج،)4)

حديثين.بعدوسيأني،تقدموقد)968(،ومسلم(2011)البخاريأخرجه(5)

قبلة.واودون"أما":ص)6(

المجتبى""فيوالنسائي(5)683أحمدأخرجه2(.190)"والأحكامالسنن")7(

-""الأوسطفيالمنذروابن(01)66ماجهوابن(5091)"الكبرىو"(4341)
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عمر:ابنلهفقال؟القرآنفيالسفرصلاةنجدولا،القرآنفيالخوفوصلاة

رأيناكمانفعلفانماشيئًا،نعلمولا!محمدًابعثتعالىاللّّهإنَّأخي،"يا

(".يفعلمج!ي!محمَّدًا

فكانمكة،إلىع!)2(النبيمعالمدينةمنخرجناأنس)1(:قالوقد

المدينة.إلىرجعناحتىركعتينركعتينيصلِّي

علىالسفرفييزيدلافكانع!يمّ،اللّّهرسولصحبتُعمر:ابنوقال

.وعثمانوعمربكروأبا،ركعتين

)3(.صحيحةأحاديثكلُّهاوهذه

فصل

أنهعنهيُحفَظولم.الفرضعلىالاقتصار:سفرهفي!م!هديهمنوكان

فإنهوالوتر)4(،الفجرسنَّةمنكانماإلابعدها،ولاقبلهاالصلاةسنَّةصلَّى

ابنعنسعدبنالليثطريقمن(1163/)1"التمهيد"فيالبرعبدوابن493()4/

به.خالدبناللّهعبدبنأميةعنالرحمنعبدبنبكرأبيبناللّهعبدعنشهاب

والحاكم2735(،1541)حبانوابن)469(خزيمةابنصححهوالحديث

ومن-)938(مالكأخرجهوقد(.138/)13"المختارة"فيوالضياء2(1/58)

سألأنهأسيدبنخالداَلمنرجلعنشهابابنطريقمن-)5333(إحمدطريقه

.(11/161)التمهيد""وانظر.عمر

.تقدموقد)396(،ومسلم(8101)البخاريأخرجه(1)

".اللّه"رسول:،عك2()

".صحاح":ج)3(

والفجر".الوترسنة":ق،م4()
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سفرًا.ولاحضرًالِمدَعهمايكنلم

أرَهفلم!لمج!،النَّبيُّ)1("صحبتُ:فقال:ذلكعنسئلوقدعمرابنقال

حَسَنَةٌ!أشُؤأددَّهِرَسُوِللَكؤُفِى)قًّذكاَنَ:وجلعزادلّهقال.السفرفييسبِّح

كانأنه!عنةصحَّفقدوإلَّا،السُّنَّة:بالتسبيحومراده)2(.21(":]الاحزاب

وجهة.كانحيثراحلتهظهرعلىيسبِّح

فييصلِّيء!يوِوّادلّهرسولكان:قالعمرابنعن(")3("الصحيحينوفي

الفرائض،إلاالليلصلاةَإيماءًيومئبهتوجَّهتحيثراحلتهعلىالسفر

راحلته.علىويوتر

يقصُر.وهوليلًا،يتنفَّلكانأنةءلمجي!النبيعنوثابتٌ)4(:الشافعيقال

يصلِّي!يوّالنَّبيُّرأىأنهربيعةبنعامرعن)5(""الصحيحينوفي

الليل.قيامفهذا.راحلتهظهرعلىالسفرفيبالليلالسُّبحة

يكونلاأنأرجو:فقالالسفرفيالتطوُّععنأحمدالإمامسئلوقد

بأس)6(.السفرفيبالتطوُّع

اللّه".رسول":نمب،م،ق،عداما(1)

منه.بأطول)968(ومسلم،لهواللفظ(1011)البخاريأخرجه2()

7(.00)ومسلم(0001)البخاريأخرجه)3(

284(./4)"السننمعرفة"فيوعنه365(2/)""الأمفي(4)

.7(10)ومسلم(01)39البخاري(5)

.(11ه)صهانئوابن(111)صداودأبي"مسائل"انظر:)6(
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،()1يسافرونجم!يمّاللّهرسولأصحابكان:قالالحسنعنوروي

وابنوعليعمر)3(عنهذاورويوبعدها)2(.المكتوبةقبلفيتطوَّعون

.(4ذر)وأبيعباسوابنوأنسوجابرمسعود

جوفمنإلابعدهاولاالفريضةقبليتطوَّعلافكانعمرابنوأما

يصلِّيلاكانأنه:ع!ي!النَّبيِّهديمنالظاهرهوكانوهذاالوتر.مع)5(الليل

ولاقبلهاالتطوُّعمنيمنعلمولكنشيئًا،بعدهاولاالمقصورةالفريضةقبل

الإقامة.صلاةكسنَّةللصلاةراتبةسنَّةأنهلا،المطلقكالتطوُّعفهوبعدها.

فكيفالمسافر،عنتخفيفًاركعتينإلىخُفِّفتقدالرُّباعيَّةأنَّهذاويؤيِّد

فلولا؟ركعتينإلىالفرضخفِّفوقدعليها،يحافظراتبةسنَّةٌلهايُجعَل

قالولهذا.بهأولىالإتمامكانوإلا)6(المسافرعنالتخفيفقصدُ

."ليسافرون":ن،مب،م،قعداما(1)

إسنادهوفي2(،05)5/""الأوسطفيوأخرجه28(.20/)المنذرلابن""الإشراف2()

قيللأنه،مقالوعطاءالحسنعنروايتهفيأنإلاثقة،القردوسيحسانبنهشام

عنهما.يُرسِلكان

الناسخ.منسهووهو،عمر""ابن:ص)3(

028(.2/)المنذرلابن"الإشراف"(4)

بنمحمدبرواية"الموطأ("فيمالكأخرجه28(.0)2/المنذرلابن""الإشراف5()

عنالشافعيعنالربيععن2(47)5/""الأوسطفيالمنذروابن83(،)صالحسن

به.مالك

أسلوبًاذلكوكان.حذفهايستوجبوالمعنىموقعها،غيرفيهنا"وإلا"وقعت)6(

.(1/44)للمؤلف"الهجرتينطريق"علىعلَّقتماانظر.المؤلفزمنفيدارجًا
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لأتممتُ")1(.مسبِّحًا"لوكنتُعمر:بناللّهعبد

ذإوهوضحًى)2(،ركعاتثمانالفتحيومصلَّىأنه!يوعنهثبتوقد

مسافر.ذاك

بنصفوانعنالليثحديثمن4()""السننفيداود)3(أبورواهماوأما

اللّّهرسولمعسافرت:قالعازببنالبراءعنالغِفاري،بُسْرةأبيعنسُلَيم،

فقالالظهر.قبلالشمسزيغعندركعتينتركأرهفلمسفرًا،عشرثمانية"سًي!

منإلايعرفهفلمعنهمحمدًاوسألتُ:قال.غريبحديثهذا(:)هالترمذي

انتهي.حسنًا.ورآهبُسْرة،أبياسميعرفولمسعد،بنالليثحديث

)7(.المهملةالسينوسكونالمضمومةالموحدةبالباءوبُسْرة)6(:

وركعتينالظهرقبلأربعًايدَعُلاكانع!يمّالنَّبئيَأنَّعائشةحديثوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)968(.مسلمأخرجة

وقد،طالبأبيبنتهانئأمحديثمن)336(ومسلم(11)30البخاريأخرجه

.تقدم

فعلًاالفقيزادوقد.أيضًا""الترمذيفيواردالحديثبأنجهامشفيبعضهمعلَّق

الرسالة.طبعةفيوكذا.""والترمذي:داود"أبو"بعدنشرتهفي

(1)8583وأحمد2(0)9""الجامعفيوهبابنوأخرجه(،2221)برقم

السنن"فيوالبيهقي3(1/51)والحاكم(21)53خزيمةوابن5(05)والترمذي

.مجهول،الغفاريبسرةأبووفيه285(،/4)"السننو"معرقة(581)3/"الكبرى

.الترمذيضعفهوالحديث

"."الزهريإلى،عكفي"الترمذي"تحرفوقد(.055)عقب"الجامع"في

تصحيف.،"فسره":ص

ناسخها.بخطصهامشفيوهي،جفيتردلم"المهملة...الترمذيفقال"العبارة
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لذلكفعلهفيبصريحليسلكنَّه)2()1(،""صحيحهفيالبخاريفرواهبعدها،

بسفرهأعلموالرجال.الإقامةوهوأحوالهأكثرعنأخبرتولعلهاالسفر،في

عمرابنيكنولم،ركعتينعلىيزدلمأنهعمرابنأخبروقدالنساء،من

شيئًا.بعدهاولاقبلهايصلِّي

فصل

وكان.بهتوجَّهتحيثراحلتهعلىالتطوُّعصلاة:هديهمنوكان

ركوعه.منأخفضوسجودُه،وسجودهركوعهفيبرأسهيومئ

القبلةَبناقتهيستقبلكانأنهأنسحديثمنعنهداود)3(وأبوأحمدوروى

الحديثهذاوفي.بهتوجَّهتحيثالصلاةسائريصلِّيثم،الافتتاحتكبيرةعند

قِبلَعليهايصلِّيكانأنهأطلقواراحلتهعلى!صصلاتهوصفمَنوسائرُنظر،

غيرها،ولاالإحرامتكبيرةذلكمنيستثنواولم،بهتوجَّهت4()وجهةأيِّ

أصحُّوأحاديثهمادلّه)5(.عبدبنوجابرعمر،بنادلّهوعبد،ربيعةبنكعامر

أخرجهوكذا.بعدها""ركعتين:بدل"الغداةقبلوركعتين":وفيه(،1821)برقم(1)

(71،8571)57والنسائي(21)53داودوأبو(741)9والدارمي(04342)أحمد

الظهر.بعدالركعتينذكررواياتةمنشيءفيأجدولم،وغيرهم

"."ولكن:،عك،،جص2()

المنذروابن(1231)حميدبنعبدوأخرجه(،5221)داودوأبو(0113)9أحمد)3(

-1)476والدازقطني2()536""الأوسطفيوالطبراني2(557/)"الأوسط"في

.(25/)والبيهقي(7841

.""جهة:المطبوعوفي."وجة":،عك(4)

أخرجهفقدجابرحديثوأماعمر.بناللّهوعبدربيعةبنعامرحديثاتقدمقد)5(

.(004)البخاري
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أعلم.فاللّّههذا،أنسحديثمن

فِىمسلمرواهوقد.عنهصحَّإنالحماروعلى،الراحلةعلىوصلّى

عمر.ابنحديثمن)1(""صحيحه

الخبرصحَّإن،والطينالمطرلأجلالرَّواحلعلىبهمالفرضَوصلّى

وأصحابه،هومَضيقٍإلىانتهىع!ي!أنه2()والترمذيأحمدرواهوقد.بذلك

فحضرت.منهمأسفلَمنوالبِلَّةُ،قوقهممنوالسماءُ،راحلتهعلىوهو

فصلَّى،راحلتهعلىءسَ!اللّّهرسولتقدَّمثم،وأقامفاذَّن،المؤذِّنَفامرَ،الصلاة

4(:)الترمذيقال.الركوعمنأخفضالسجود)3(يجعلإيماءً،يومئبهم

)5(.فعلةمنأنسعنذلكوثبت.الرَّمَّاح"بنعمربهتفرَّد،غريب"حديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وهويصلي!ممّاللّّهرسول"رأيت:بلفظ(214)مالكطريقمن35(00/7)برقم

36-00/7)ومسلم(0011)البخاريوعند.خيبر"إلىمتوجهوهوحمارعلى

.("راحلتهعلى"أوالبعير""على32(:1)ومالك93(

عندالحديثأجدولم،للنسخخلافًا(""والنسائي:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده

"الاَحادفيعاصمأنيوابن(114)والترمذي(17)573أحمدأخرجهوقد.النسائي

(2/7)لبيهقيوا(9241)ارقطنيلدوا(22/652)نيلطبراوا(9472)"نيلمثاوا

عنمرةبنيعلىبنعثمانبنعمروعنزيادبنكثيرعنالرَّمَّاحبنعمرطريقمن

والحديث.البلخيالرَّمَّاجبنعمروكذلك،مجهولكلآهماوابوهعمرو.وجدهأبيه

6(.434)""الضعيفة:وانظر.الترمذيضعفه

التخريج.مصادرفيللواردموافقغيرهمامنوالمثبت.("فجعل":مب،ق

.(114)عقب

الرزاقعبدأيضًاوأخرجه.منصوربنلسعيدوعزاه(11)43"والأحكام"السنن

أنسعنطرقمن2(1/43)والطبراني(005)2شيبةأبيوابن(1154،2154)

.المحفوظهوالموقوفإن)9233("العلل"فيالدارقطنيوقال.عليهموقوفًا
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فصل

وقتإلىالظهرَأخَّرالشمسُتزيغأنقبلارتحلإذاأنههديةمنوكان

الظهر،صلّىيرتحلأنقبلالشمسزالتفإنبينهما.فجمعنزلثمالعصر،

وبينبينهايجمعحتىالمغربَأخّرالسَّيرُأعجلهإذاوكان(.1ركب)ثم

العشاء)2(.وقتفيالعشاء

يرتحلأنقبلالشمسزاغتإذاكان)3(أنهتبوكغزوةفيعنهرويوقد

ينزلحتىالظهرَأخَّرالشمستزيغأنقبلارتحلوإنوالعصر،الظهربينجمع

هذافياختُلِفلكن.والعشاءالمغربفيوكذلكجميعًا.فيصلِّيهماللعصر،

كالحاكم.موضوعًاوجعَلَهفيهقادحٍومن،محسِّنٍومنله،مصحِّحٍفمِن:الحديث

ثنا)4(:الحاكمقال.عجيبةبعلَّةرُمِيلكن،""الصحيحشرطعلىوإسنادُه

مالك.بنأنسحديثمن07()4ومسلم(1111،1211)البخاريأخرجه(1)

عمر.بناددّهعبدحديثمن(1901،2901)البخاريأخرجه)2(

".كانتبوكغزوةفيأنهرويوقد":ص)3(

أحمدأيضًاوأخرجه(.العشرونالثامنالنوع93-ه)ص"الحديثعلوم"معرفةفي(4)

(41،3951)58حبانوابن(5)53والترمذي(0221)داودوأبو(49022)

سعيدبنقتيبةطريقمنكلهم(،631)3/والبيهقي(4641،4651)والدارقطني

به.الليثعن

حديث"هذا749(:)3/الحبير""التلخيصفيالحافظعنةنقلةفيماداودأبوقال

حديثمعاذحديث":الترمذيوقال."قائمحديثالتقديمجمعفيوليسمنكر،

عنالليثوحديث،غيرُهالليثعنرواهأحدًانعرفلا،قتيبةبهتفرّد،غريبحسن

أهلعندوالمعروف،غريبحديثمعاذعنالطفيلأبيعنحبيبأبيبنيزيد

جمع-!شَيرِرالنبيأنمعاذعنالطفيلأبيعنالزبيرأبيحديثمنمعاذحديثالعلم
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بنقتيبةثنا،هارونبنموسىثنابالويه،بنأحمدبنمحمد)1(بكرأبو

عن،الطفيلأبيعن،حبيبأبيبنيزيدعنسعد،بنالليثثناسعيد،

الشمستزيغأنقبلارتحلإذاتبوكغزوةفيكان!ي!النَّبيئَأنَّجبلبنمعاذ

زيغبعدارتحلوإذاجميعًا.فيصلِّيهماالعصر،إلىيجمعهاحتىالظهرَأخَّر

المغربقبلارتحلإذاوكانسار.ثمجميعًا،والعصرالظهرصلَّىالشمس

عجَّلالمغرببعدارتحلوإذاالعشاء.معيصلِّيهاحتىالمغربَأخَّر

.المغربمعفصلَّاهاالعشاء،

الإسنادشاذُّوهو،ثقاتأئمةرواتهالحديثهذا)2(:الحاكمقال

عن)4(الليثعندالحديثكانفلوبها.نُعِلُّه)3(علةًلهنعرفلاثم،والمتن

حبيبأبيبنيزيدعندكانولو.الحديثبهلعلَّلناالطفيلأبيعنالزبيرأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

وسفيانخالدبنقُرَّةرواه.والعشاءالمغربوبينوالعصرالظهربينتبوكغزوةفي

أشارالتيالمحفوظةالرواية:قلتُ."المكيالزبيرأبيعنواحدٍوغيرومالكالثوري

،1،221022)799وأحمد)383("الموطأ"فيمالكأخرجهاالترمذيإليها

جمعفيالتفصيلفيهاوليس،بهالزبيرأبيعنطرقمن07()6ومسلم22(360

هذا.قتيبةحديثفيالذيوالتأخيرالتقديم

خلافًابعدهاوماالميمنيةالطبعةفيوكذامحمد"،بنبكر"أبو:مبق،م،فيوقع

.منع"بنبكرأبو"سقطوقد.خطأوهو،الهنديةللطبعة

693(.)ص"الحديثعلوم"معرفةفي

بعضهمطمس!وفيع.الثانيةاللامعلىفضُربص،فيكانوكذا.""نعلله:ك،ج

الأولئ.

كماالحاكمكتابوفي.يأتيفيمايزيد""عنوكذا("،الليث"عن:المطبوعةالنسخفي

النسخ.منأثبت
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يكونأنعنخرجالعلَّتينلهنجدلمفلما.بهلعلَّلنا)2(الزُّبير)1(أنيعن

ولاروايةً،الطفيلأبيعنحبيبأبيبنليزيدنجدفلمنظرناثممعلولًا.

عندولا،الطفيلأبيأصحابمنأحدعندالسياقةبهذهالمتنهذاوجدنا

شاذ.الحديثفقلنا:)3(،الطفيلأبيغيرجبلبنمعاذعنرواهممنأحد

لنا:يقولسعيدبنقتيبةكان:قالالثقفيالعباسأنيعنحدَّثونا)4(وقد

بنويحيى،المدينيبنوعلي،حنبلبنأحمدعلامةالحديثهذا(على)ْ

أئمةمنسبعةًقتيبةُعدّحتى؛خيثمةوأبي،شيبةأبيبنبكروأبي،معين

تعجّبًاقتيبةمنسمعوهإنماالحديثفأئمةُ،الحديثهذاعنهكتبوا)6(الحديث

علَّةً.للحديثذكرأنهمنهمأحدعنيبلغنالمثم.ومتنهإسنادهمن

.مأمونثقةوقتيبة،موضوعالحديثفإذافنظرنا،قال)7(:ثم

كتبتَمَنمعسعيد:بنلقتيبةقلت:قالالبخاريإلىبإسنادهذكرثم

كتبته:قال؟الطفيلأبيعنحبيبأنيبنيزيدحديثَسعدبنالليثعن

علىالأحاديثَيُدخِلالمدائنيخالدوكان:البخاريقال.المدائنيخالدمع

غلط.وهو،"الطفيل"أبي:المطبوعةالنسخفي(1)

"."لعلَّلناه:ن،مب،م،قعداما2()

النظر.لانتقالصمنساقط"الطفيل..أحد.عندولا")3(

"حدثوا(".:المطبوعفي(4)

.صمنساقطعلى""حرف)5(

منأثبتكماالحاكمكتابوفي.صفيغُيِّروكذا،"الحديث"أهل:نمب،ق،م،)6(

غيرها.

793(.)ص"الحديثعلوممعرفة"في)7(
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)1(.الشيوخ

داود)3(أبافإنَّ،مسلَّمغيرالحديثهذاعلىبالوضعوحكمُه)2(:قلت

بنالمفضَّلثناالرَّملي،موهَببناللّهعبدبنخالدبنيزيدعنرواه

أبيعنالزبير،أبيعنسعد،بنهشامعنسعد،بنالليثعن)4(فَضَالة،

منأجلَّقتيبةكانوإن،قتيبةتابعقدالمفضَّلفهذا.فذكرهمعاذ؛عن،الطفيل

:فقال،بالسماعصرَّحقتيبةإنَّثم.بةقتيبةتفرُّدزاللكن،وأحفظالمفضَّل

اللّّهجعلهالذيبالمكانأنهمع،سماعهفييُقدَحفكيفيعنعنة،ولم"حدَّثنا"

)5(.والعدالةوالثقةوالأمانةالحفظمنبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قولعلىمعلِّقًاالبغداديالخطيبوقال،بالكذبمتَّهممتروكهذاالمدائنيوخالد

حديثيروِلم:قلتُ"(:1/483)4"تاريخه"فيقتيبةترجمةتحتهذاالبخاري

منجدًّامنكروهو،قتيبةغيرالليثعنأحاالطفيلأبيعنحبيبأبيبنيزيد

".أعلمفاددّه،معهقتيبةوسمعهالليثعلىأدخلهخالدًاالمدائنيأنوَيرَون،حديثه

.صمنساقطة"حكمه"قبلالواو

.(12)80برقم

وغيره(621)3/البيهقيأخرجهوهكذا،المطبوعةوالنسخالأصولجميعفيكذا

وعامّةاللؤلؤيروايةفيوالذي،بهداودأبيعنداسةابنبكرأبيطريقمن

تحقيقسيأنيكماالصوابهووالمثبت،"والليث":داود"أبيلـ"سننالمطبوعات

آ(.84)3/المغازيقسمفيالحديثتخريجفيذلك

فيالمؤلفسينقلهكما-داودأبوقالوقد،ضعيفالمفضلأنالطريقهذاعلىويرد

بنفهشاموأيضًا.منكر"حديثالليثعنالمفضلحديث"-:685()3/المغازي

بهذاالزبيرأبيعنتفرّدوقد،هناكنفسهالؤلفقالكما،الأئمةعندضعيفسعد

الأثباتالثقاتالأئمةمنجماعةخالفهوقدوالتأخير،التقديمجمعفيالتفصيل

التفصيل.هذادونالزبيرأبيعنفرووهوغيرهمخيثمةوأبيوالثوريكمالك
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عن،عقيلعن،ليثثنا،شبابةثنا)2(:راهويهبن(1)إسحاقروىوقد

الشمسُفزالتسفرفيكانإذاكان!ه!ادلّّهرسولأنَّأنسعن،شهابابن

بنشبابةهو:وشبَابة.ترىكماإسنادوهذا.ارتحلثموالعصر،الظهرصلَّى

فيمسلمله)3(روىوقد،بحديثهالاحتجاجعلىالمتفقالثقةسوَّار

الصحيحين،شرطعلىالإسنادفهذاسعد.بنالليثعن")4("صحيحه

لكن()ه""الصحيحينفيوأصلهمعاذ.لحديثمقوِّيًايكونأندرجاتهوأقلُ

)6(.التقديمجمعفيهليس

عنادلّّه،عبدبنحسينعن)8(،عروةبنهشاموروىداود)7(:أبوقالثم

معاذحديثيعني،المفضلحديثنحو!يمّالنبيعنعبالس،ابنعنكُريب،

كريبعنعباسبنادلّهعبيدبنادلّّهعبدبنحسينعنولفظه.التقديمجمعفي

إذاكانالسفر؟في!يمّاللّهرسولصلاةعنأخبركم"ألا:قالأنةعباسابنعن

".إبراهيم"بن:زيادةبعدهصفي(1)

عنالفريابيعن-63(4/2)"الفتاوى"مجموعفي-كماالإسماعيليأخرجه2()

النبي"كان:بلفظوغيره(40/747)مسلمشبابةطريقمنأيضًاوأخرجه.إسحاق

وقتأوَّليدخلحتىالظهرأخَّرالسفرفيالصلاتينبين!بمأنأرادإذاصين

48(.،4/0746)"مسلم"صحيحوانظر:.بينهما"يجمعثمالعصر،

."صحيحة"بعد،عك،جفي"له"وقع)3(

.(40/774)برقم(4)

.تقدموقد،أنسحديثمن(48-40/764)ومسلم(1111)البخاري5()

الشاهد!موضعفيةوليسلهمقويًّايكونفكيف)6(

.(12)80عقب""السننفي)7(

تحريف.("،عروة"عن:المطبوعةالنسخفي)8(
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سافروإذا.الزوالفيوالعصرالظهربينجمَع،منزلهفيوهو،الشمسلهزالت

العصر.وقتفيالعصروبينبينهايجمعحتىالظهرَأخَّرالشمستزولأنقبل

حديثمن(1)الشافعيرواه.ذلك"مثلوالعشاءالمغربفي:قالوأحسِبه:قال

حسين.عنبلاغًاعجلانابنحديثومن،حسينعنيحتىأبيابن

بنحسينعنوغيرهعروةبنهشامالاكابررواههذا)2(:البيهقيقال

وعنعكرمةعن،حسينعن،جريجابنعن)3(،الرزاقعبدورواه.الدّهعبد

ابنعن،قلابةأبيعن)4(،أيوبورواه.عباسابنعنكلاهماكريب

مرفوعًا.لاإأعلمهولا:قال،عباس

:قال)6(أويسأبيبنإسماعيلحدثنا(:)هإسحاقبنإسماعيلوقال

عن،كريبعن،عروةبنهشامعن)7(،بلالبنسليمانعنأخي،حدثني

392(.2-29)4/"السنن"معرفةفيالبيهقيوعنه(1)

2(.4/39)"السنن"معرفةفي2()

.(044)5برقم)3(

المنزلفنابكمسائرينكنتم"إذا:ولفظه(521)3/المنذرابنأخرجةطريقةومن(4)

فاجمعراأمربكمغجرنزولًاكنتموإنبينهما،فتجمرامنزلًاصرحتىفسيروا

مرفوعًا.إلاأعلمهولا:أيوبقولفيهوليسارتحلوا"،ثمبينهما

بنيحيىحديثبعد749(739،)3/الحبير""التلخيصفيالحافظذكره)5(

إسحاقبنلإسماعيل""الأحكامفيأجدهولم.لفظةيسقفلمالاَني،الحميدعبد

.المطبوع

بعدها.وماالميمنيةالطبعةفيوكذاإدرش!،أبي":مب)6(

منأثبتكماالهنديةالطبعةوفيبعدها،وماالميمنيةالطبعةفيوكذامالك"":مب)7(

.لأصولا
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تزيغأنقبلفراحالسَّيرُ،بهجدَّإذا!ي!الدّهرسولكان:قالعباسابن

حتىيرُحْلموإذاوالعصر.الظهربينفجمَعنزل،ثمفسار،ركِبَ،=الشمس

فدخلتيركبأنأرادهـاذا.ركبثموالعصر،الظهربينجمَعالشمستزيغ

العشاء.صلاةوبينالمغرببينجمَعالمغربصلاة

أبيعنالحميد)1(،عبدبنيحيىوروى:سريحبنالعباسأبوقال

كان:قالعباسابنعنمِقْسَم،عن،الحكمعن،الحجاحعنالأحمر،خالد

وإذاجميعًا.والعصرالظهرصلَّىالشمستزيغحتىيرتحللمإذا!يوّالنبي

العصر)2(.وقتفيبينهمايجمعحتىأخَّرهاترعلمكانت

بعرفةجمعُةالتقديمجمععلىويدل)3(:تيميةابنالإسلامشيخقال

بالنزوليقطعهولاالدعاءوقتليتصل،الوقوفلمصلحةوالعصرالظهربين

المشقَّةلأجلكذلكفالجمعُ.مشفَةبلاذلكإمكانمعالعصر،لصلاة

أولى.والحاجةِ

لهيتصللأنالعصرتقديمُعرفةيومَبهأرفقَوكان)4(:الشافعيقال

582(:)2/"الباريفتح"فيوقال739(،)3/الحبير""التلخيصفيالحافظذكره(1)

إنماخطأ،"هو)526(:حاتمأبيلابن""العللفيزرعةأبوقال."مقالإسنادهوفي"

"،عباسابنعنعكرمةعناللّهعبدبنالحسينعنعجلانابنعنخالدأبوهو:

.ذكرهتقدموقد،ضعيفوالحسين،الطريقهذاتخريجسبقوقد

.ص،جمنساقطالعصر"وقت)في)2(

-1/2432،4/256)"الفتاوىمجموع"انظر:ولكن،اللفظبهذاكلامهأجدلم)3(

33(.0)6/"المسائلو"جامع(58

السنن"و"معرفة(المعرفةدار.ط،الأممع-911)8/"المزنيمختصر"انظر:(4)

(4/39.)2

611



ولاالمسيرُ،لهيتصلأنبالمزدلفةوأزفقَالعصر؛بصلاةيقطعهفلاالدعاء،

)1(.أعلموادلّّه.الناسعلىالتضييقمنذلكفيلما،للمغرببالنزوليقطعه

فصل

منكثيريفعلهكماأسفارهفيراتبًا)2(الجمعُ!رهديهمنيكنولم

إذاأوالسَّيرُبهجدَّإذايجمعكانوإنماأيضًا.نزولهحالَالجمعُولا،الناس

.تبوكقصةفيذكرناكماالصلاةعقيبسار

لأجلبعرَفةإلاعنهذلكيُنقَلفلممسافر،غيرُنازلىوهوجمعُهوأما

بعرفة،حنيفةأبوخصَّهولهذاوشيخنا.الشافعيقالكماالوقوفاتصال

والشافعيومالكوأحمد.فيهعندهللسفرتأثيرولا،النُّسكتماممنوجعله

الرواياتإحدىفيوأحمدالشافعيفجعلاختلفوا،ثمالسفر،سببهجعلوا

فيوأحمدمالكوجوَّز.مكةلأهليجوّزاه)3(ولم،الطويلللسفرالتأثيرَعنه

وأبوشيخناواختارها،بعرفةوالقصرَالجمعَمكةلأهلعنهالأخرىالرواية

القصرجوازفيأصلًاوجعلههذاشيخناطردثم)4(.""عباداتهفيالخطاب

وجعله،السلفمنكثيرمذهبهوكماوقصيرهالسفرطويلفيوالجمع

مب.،ق،ممن"أعلمواللّه"(1)

تحريف.وهو،راكبًا""بعدها:وماالميمنيةالطبعةوفيدائمًا.:يعني2()

فأصلح.،فيعكانوكذا.يجوزوا"ولم":ك،،جص)3(

المسائل"جامعو"(017)26/(،4/211،44)"القتاوى"مجموعانظر:(4)

335(.)2/"الإنصافو"74()صللبعلي"الإسلامشيخاختياراتو"323()6/

أقفلمولكن،الخطابلأبي"الخمسالعبادات"علىأحيلالمواضحهذهكلوفي

منه.المطبوعفيقولهعلى
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.(1مكة)بأهلمخصوصًاالخطابوأبومالك

فيذلكلهمأطلقبلوالفطر،للقصرمحدودةًمسافةًلمجيطلأمتهيحُدَّولم

ماوأماسفر.كلفيالتيمّملهمأطلقكما،الأرضفيوالضربالسفرمطلق

البتة.شيءمنهاعنهيصحَّفلم،الثلاثةأواليومينأوباليومالتحديدفيعنهيُروَى

فممل

قراءتهعندوبكائهوحشوعه،واستماعهالقرآنقراءةفي!يطدبهفي

ذلكوتوابعبه،صوتهوتسين،واستماعه

ولاهذًّالاترتيلًا،قراءتهوكانت.بهيُخِلُّلا،يقرؤهحزب!ي!لهكان

وكانآيةً)3(.آيةًقراءتهيقطعوكانحرفًا)2(.حرفًامفسَّرةًقراءةًبل،عجلةً

يستعيذوكان()4(.)الرحيمويمُدُّ(،)الرحمنفيمُدُّالمدِّ،حروفعنديمدُّ

الشيطانمنباللّّه"أعوذ:فيقول)5(،القراءةأولفيالرجيمالشيطانمنباللّه

منالرجيمالشيطانمنبكاعوذإنِّي"اللهمَّ:يقولكانوربما"،الرجيم

.القراءةقبلتعوُّذهوكان")6(.ونفثهونفخةهمزه

آنفًا.منهالمذكورةوالمواضع35(3-13،4-4/221)"الفتاوىمجموع"(1)

إسنادهوفي،سلمةأمحديثمن2()239والترمذي(641)6داودأبوأخرجه2()

.مجهولوهومملكبنيعلى

مأحديثمن2()279والترمذي(1004)داودوأبو2(6)583أحمدأخرجه)3(

.(004)صمفصَّلًاتخريجهتقدموقد،الترمذيوضعفة،سلمة

مالك.بنأنسحديثمن5(0)46البخاريأخرجة4()

".قراءته":المطبوعفي)5(

وابن-8(0)8ماجهوابن383(0)3828،وأحمد2()7339شيبةأبيابنأخرجه)آ(
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فقرأمسعود،بناللّّهعبدَوأمرَ.غيرهمنالقراَنيسمعأنيحبُّوكان

)1(.عيناهذرفتحتىمنهالقرآنلسماعع!ياّلهوخشع،يسمعوهوعليه

يكنولم.ومحدِثًاومتوضِّئًاومضطجعًا،وقاعدًاقائمًاالقرآنيقرأوكان

)2(.الجنابةإلاقراءتهمنيمنعه

)1(

)2(

(262)9/الكبير"و"المعجم(1381)"الدعاء"فيوالطبراني(472)خزيمة

أبيعنالسائببنعطاءعنطرقمن36(2/)والبيهقي2(1/70)والحاكم

وفي،مختلطالسائبوابنمرفوعًا.مسعودبناددّهعبدعنالسلميالرحمنعبد

.أمرهيتبينلممنبعضهاوفيالاختلاطبعدمنهسمعوامَنهمعنهالرواةالطرقعامة

ابنعلئ-فوَقَفهالاختلاطقبلمنةسمعممنوهو-سلمةبنحمادهؤلاءوخالف

أشبه.وهو36()2/البيهقيطريقهومن)936(الطيالسيعندكماقولهمنمسعود

،11،91673)473أحمد""مسندانظر:،تصحلاولكنهامرفوعةشواهدوله

سننو"2()42"الترمذيجامعو"(488)6/للبخاريالكبير"و"التاريخ22(917

و"ضعيف03(34-20)4/رجبلابن"الباريو"فتح35(34-)2/"البيهقي

2(.1/69)("الأمداود-أبي

.(0505)البخاريأخرجه

"المجتبى"فيوالنسائي(1)46والترمذي22()9داودوابو)627(أحمدأخرجه

(02)8خزيمةوابن(495)ماجهوابن2(258،)57"و"الكبرى266()265،

والبيهقي(4/701)والحاكم(24،924)5والدارقطني8(9700،)9حبانوابن

أبيبنعليعنسلمةبنادلّهعبدعنمرةبنعمروعنشعبةطريقمن88()1/

الكبير""التاريخفيالبخاريقال،سلمةبناددّهعبدعلىومدارهمرفوعًا.طالب

يحدثنااددّهعبدكان:مرةبنعمروعنشعبةعن)الطيالسي(داودأبو"قال99(:)5/

الشافعيضعفوبه".عليهيتابع"لا:البخاريقالثمكبر"قدوكانوننكر،فنعرف

وفصلالألبانيأيضًاضعَّفهوالحديث32(.3234-/1)"السنن"معرفةفيوالبيهقي

-).)485"الغليلإرواءو"85(97-/1)"الأمداود-أبي"ضعيففيفيهالقول
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قراءتهفيالفتحيومرجَّعكماأحيانًا،(1به)صوتهويرجِّعبه،يتغنَّىوكان

ترجيعهمغفَّلبناللّّهعبدوحكى،)2(.1:]الفتح!قحًامُّبِينًاإِنَّافتًخنَالَكَ)

)3(.البخاريذكره.مراتثلاثاا

)5(،"بأصواتكمالقرآن"زيِّنوا:قولةإلى4()الحديثهذاجمعتوإذا

لنبيٍّكاَذَنِهلشيءٍاللّّهُأذِن"ما:وقوله)6(،"بالقرآنيتغنَّلممنمنَّا"ليس:وقوله

لااختيارًا،كان!صمنهالترجيعهذاأنَّعلمتَ-"بالقرآنيتغنَّىالصَّوتحسَنِ

تحتداخلًاكانلماالناقةهزِّلأجلكانلوهذافإنَّ.لهالناقةلهزِّاضطرارًا

وموليُتأسَّى)7(،اختيارًاويفعلهيحكيهمغفَّلبناللّّهعبديكنفلمالاختيار،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الرزاقعبدطرقٍمنعنهأخرجه،طالبأبيبنعليعلىموقوفأنهوالصحيح

.)2901،7901،9111)شيبةأبيوابن(013،1132)6

كلعلىالدّهيذكركان!يًخيمّالنبيأنعائشةحديثمن)373(مسلمأخرجوقد

به.مجزومًاآ(34و03)5قبل""صحيحهفيالبخاريعلّقهوقد،أحيانه

.نمب،م،ق،فيإلا"به"يردلم

بناللهعبدمحاكاةدون497()مسلموأخرجه(،ومواضع)4835البخاريأخرجه

مغفل.

.تقدموقد75(،04)برقم

.النساخبعضمنتصرُّف،"الأحاديثهذه":المطبوعةالنسخفي

،101)5"المجتبى"فيوالنسائي(41)68داودوأبو(49481)أحمدأخرجه

حديثمن(2134)ماجهوابن6997(،01،0901)98"و"الكبرى(6101

والحاكم66(0)حبانوابن(1551)خزيمةابنوصححه،عازببنالبراء

(1/157-.)575

تخريجه.سيأني

السابقة.الطبعاتفيماغيَّرالذيللفقيتبعًا"ليؤتَسَى":الرسالةطبعةفي
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فنسَب"قراءتهفييرجِّع"كان:يقولثم،صوتهينقطعحتىلهالراحلةهزَّيرى

ترجيعًا.(1يسمّى)فعلمنهيكنلمالراحلةهزّمنكانولو.فعلةإلىالترجيع

"لو:قالبذلكأخبرهفلما،الأشعريموسىأبيلقراءةليلةًاستمعوقد

بصونيوزيَّنتُهحسَّنتُةأيتحبيرًا")3(،لكلحبَّرتُه)2(تستمعأنَّكأعلمكنتُ

نرنًا.

ابنسمعت:قالالوردبنالجبارعبدعن)4(""سننةفيداودأبووروى

)1(

)2(

)3(

(4(

سهو.ولعلة"سُمِّي"،:ج

"تسمع".:مبق،م،

""مسندهفيوالروياني08(0)4"الكبرى"فيوالنسائي(4)178الرزاقعبدأخرج

أبيهعنبريدةبنالدّهعبدحديثمن(1)629"الإيمان"شعبفيوالبيهقي(1)6

"لقد:فقاليقرأ،وهوليلةذاتموسىأبيعلىع!يهالنبيمر:الحصيببنبريدة

أعلمتنيكنت"لو:فقال،لهذلكذكرواأصبحفلماداود"،آلمزاميرمنأعطي

عندوأصله)3532(.""الصحيحةفيالألبانيصححه.تحبيرًا"ذلكلحبَّرتُ

حديثمن235()397/ومسلم(0،88701)5المفرد""الأدبفيالبخاري

منوكذلكتحبيرًا("،ذلكلحبرتأعلمتنيكنت"لو:زيادةدون،الحصيببنبريدة

دون23(5)397/ومسلم(05)48البخاريعندالأشعريموسىأبيحديث

شيبةأبيوابن(289،24/101/)"الطبقات"فيسعدابنوأخرجه.الزيادة

الحلية""فينعيموأبو3486(-العالية)المطالبمنيعبنوأحمد3(0)567

وزاد:،يستمعنكن!ممالنبيأزواجأنوفيه،أنسحديثمن3(20)8/

".أنسعنثابتإلااللفظبهذايروهلم":نعيمأبوقال.تشويقًا"ولشوقتكن"

والبيهقي(091)3"والمثاني"الآحادفيعاصمأبيابنوأخرجه(،1471)برقم

ابنحديثمنأنهوالصوابخطأ،وهو،لبابةأبيحديثمن23(45.01/0)2/

-(1)476أحمدأخرجههكذا،وقاصأبيبنسعدعننَهِيكأبيابنعنمُلَيكةأبي
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حتىفاتبعناه،لُبابةأبوبنامرَّيزيد:أبيبنادلّهعبيدقال:يقولمليكةأبي

:يقول!شًي!ادلّهرسولسمعتُ:يقولفسمعته.الهيئةرثُّرجلٌفإذا،بيتهدخل

محمد،أبايا:مليكةأبيلابنفقلت:قال."بالقرآنيتغنَّلممنمنَّا"ليس

.استطاعمايحسِّنه:قال؟الصوتحسَنيكنلمإذاأرأيت

قيها،الناساختلافوذكر،المسالةهذهكشفمنبدَّولا:قلت

ذلك،فيالصوابوذكر،احتجاجهمفيوعليهملهموما،فريقكلِّواحتجاج

ومعونته.(1اللّّه)بحول

ومالكأحمدذلكعلىنصَّوممن.الألحانقراءةتُكرَه:طائفةفقالت

ما:الألحانقراءةفي)3(سعيدبنعليروايةفيأحمد)2(فقال.وغيرهما

لابدعةبالألحانالقراءة:المرُّوذيروايةفيوقال.محدَثوهوتعجبني

بدعة.بدعةالألحانقراءة:المتطبِّبالرحمنعبدروايةفيوقال.تسمع

،بَخْتانبنويعقوب،موسىبنويوسف،ادلّهعبدابنهروايةفيوقال

يكونأنإلاتعجبنيلابالألحانالقراءة:الحارثبنوإبراهيم،والأثرم

الكبير""التاريخفيالبخازيصوَّبهالذيوهو(،41،0471)96داودوأبو

البخاريعندوهوجيد،وإسناده6(،4)9"العلل"فيوالدارقطني(104)5/

376()صللترمذيالكبير""العللوانظر:.هريرةأبيحديثمن75()27

.(281-621)صللدارقطني"و"التتبع)538(حاتمأنيلابن("و"العلل

صح.علامةمع""وقوته:زيادةبعدهجحاشيةفي(1)

عنوالنهيبالمعروف"الأمرمنالألحانقراءةذكربابفيكلهاالآتيةالرواياتانظر2()

صاحباللفظبهذانقلهافقدالمتطبب،روايةإلا(112-161)صللخلالالمنكر"

97(.)2/"الحنابلةطبقات"

.ق،ممنفي"")3(
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صالح:روايةفيوقال.موسىأبيصوتمثلبحزنٍفيقرأ(،1جِرْمَه)ذلك

"ما:المرُّوذيروايةفيوقاليحسِّنه)2(.أنمعناه"بأصواتكمالقرآن"زيِّنوا

"ليس:قولهوفي،"بالقرآنيتغنَّىأنالصَّوتحسنِلنبيٍّكأَذَنهلشيءادلّّهأذِن

وقال،بهيستغني:يقولعيينةابنكان:فقال"،بالقرآنيتغنَّلممنمنَّا

سورةقراءةقصةفيقُرَّةبنمعاويةحديثلهوذكر.صوتهيرفع:الشافعي

،الألحانمعنىعلىهذايكونأنادلّّهعبدأبوفأنكربها،والترجيعالفتح

.الألحانفيالرخصةفيبهايُحتحُّالتيالأحاديثوأنكر

لا:فقال،الصلاةفيالألحانعنسئلأنهمالكعنالقاسمابنوروى

وممن)3(.الدراهمعليهليأخذوا،بهيتغنَّونغناءهوإنما:وقال.تعجبني

جبير،بنوسعيدالمسيَّب،بنوسعيد،مالكبنأنس:الكراهةعنهرويت

)1(

)2(

)3(

:(161:والخلال،424:)مسائلةاللّةعبدروايةفيكقولهوهو.الطبيعيصوتةأي

".الأشعريموسىأبوكانكماطَبْعُه-،الرجليعني-ذلكطباعيكونأن"إلا

أبونقل.صوتهبجرمإلاعرفتةما:تقول.جهارته:الصوتوجرم.الصوت:والجِرم

انظر:.وخطّأهم،الحلقأوالصوتأي"الجرمصافي"فلان:العامةقولحاتم

تصحفتوقد.(5/5881)"الصحاحو"(46-11/63)للأزهري"التهذيب"

أيضًاالصوابعلىنفيوكان."و"حزبه""حرمهإلىصم،عداماالنسخفيالكلمة

الطبعةفيفغُيّر"،"حزنه:الهنديةفيفوقعالطبعاتأما.""حزبةإلئبعضهمفغيَّره

"الاَدابفيمفلحابننقلوقد.الأخرىالطبعاتفيوكذا"حزنًا"إلئالميمنية

جرممثلجرمهيكونأن"إلاوبلفظاللفظبهذايعقوبرواية3(251/)"الشرعية

فيحزم"مثلو"حزمةالأولىالروايةفي""حزبه:منةالمطبوعوفي."موسىأبي

الثانية.

"."تحسنون:،عكوفي.""تحسنه:،جص

288(./1)""المدونة
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.(1)النخعيوإبراهيم،سيرينوابن،والحسنمحمد،بنوالقاسم

فيتقولماأحمديسألرجلًاسمعتالعُكبري)2(:يزيدبنادلّهعبدوقال

يقالأنفيسرُّك(:4قال)محمد.قال)3(:؟اسمكما:فقال؟بالألحانالقراءة

الكراهة.فيمنةمبالغةوهذا)5(:يعلىأبوالقاضيقالممدود؟مُوحمَّد،يا:لك

وكان،بوصيةإليُّرجلأوصى:الجَرَويالعزيزعبدبنالحسنوقال

قسألتُ.عامَّتهاأوتركتةأكثرَ)6(وكانت،بالألحانتقرأجاريةخلَّففيما

بِعهاقالوا:أبيعها؟كيفعبيد:وأبامسكينبنوالحارثحنبلبنأحمد

قالساذجةً)7(.بِعهافقالوا:،النقصانمنبيعهافيبمافأخبرتهم.ساذجةً

نأيجوز)8(فلا،مكروهمنهاذلكسماعلأنَّذلكقالواوإنما:القاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

مالكبنأنسآثاروانظر258(./01)"بطاللابنالبخاريصحيح"شرح

بالأرقامللخلال"بالمعروف"الأمرفيسيرينوابنوالحسنمحمدبنوالقاسم

"كتابفيشيبةأبيابنجميعًاعنهمالكراهةوروى2(.212،51،241،213)

.(4/2701)""التوضيحفيالملقنابنذلكذكر"الثواب

فيع.صلحوأ.غريبتحريف،"لمعلما":ك

.""فقال:ك،ج،ص

."اد":ج،ص

أبيابنوأوردها2(1)6"بالمعروف"الأمرفيالخلالرواهاهذهالعكبريرواية

.(94)2/"الحنابلة"طبقاتفييعلى

"أكبر".:ج

فيأيضًاالروايةهذهوانظر.بالألحانتقرأالصوتحسنةأنهاعلىتباعلا:يعني

36(.1/1)("الحنابلةطبقاتو"2()18("بالمعروف"الأمر

.يجوز"ولا":ج،ص
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كالغناء.عليهيعاوَض

بهالصوتتحسينهوبالقراَنالتغنِّي:طالفةوقالت(:)1بطالابنقال

ابنقولهو:قال.واللحونالأصواتمنشاءبماوالتغنِّي.بقراءتهوالترجيع

شُمَيل.بنوالنَّضرالمبارك

بنعمرعنالطبريذكر:القرآنفيالألحانأجازوممنقال)2(:

موسىأبوفيقرأربَّنا.ذكِّرنا:موسىلأبييقولكانأنهالخطاب

موسىأبيغناءَبالقراَنيتغنَّى)4(أناستطاعمن:وقالويتلاحن)3(.

لهفقال،بالقرآنصوتًاالناسأحسنمنعامربنعُقْبةوكان)5(.فليفعل

كنتما:وقالعمر،فبكى،عليهفعرضكذا.عليُّسورةاعرِضعمر:

)6(.نزلتأنهاأظن

.رباحأبيبنعطاءعنورويمسعود،وابنعباسابنوأجازهقال)7(:

فيالحسنالصوتيتتبَّعيزيدبنالأسودبنالرحمنعبدوكان:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

26(.9250،/01)("البخاريصحيحشرح"في

26(.01/0)"البخاريصحيح"شرح

وكان":سلمةأبيقولمن71()69حبانوابن)3887(عوانةأبوأخرجونحوه

)7527(البخاريأخرجهالذيالمرفوعالحديثعقب.("..موسىلأبييقولعمر

أخرجونحوه(.137)ص"الليل"قيامفيالمروزينصرابنوذكره.هريرةأبيعن

.(201)4/""الطبقاتفيسعدابنأيضًا

"يغني(".:ص،ج

.(137)ص"الليل"قيامفيالمروزينصرابنذكره

.(468)2/النبلاء"أعلام"سيرفيالذهبيذكره

26(.01/0)"البخاريصحيح"شرح
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أنهم:وأصحابهحنيفةأبيعنالطحاويوذكر(.1)رمضانشهرفيالمساجد

أبيرأيت:الحكمعبدبنمحمدوقال.بالألحان)2(القراءةيستمعونكانوا

اختياروهذا)4(.بالألحانالقراءة)3(يستمعونعمروبنويوسفوالشافعي

.الطبريجريرابن

الحديثمعنىأنعلىالدليل(:جرير)هلابنواللفظالمجوِّزونقال

كما،قراءتهسامعَالقارئتحزينهوالذيالمعقولوالغناءالصوتتحسين

عنسفيانروىما-سامعهيطربالذيالمعقولالغناءهوبالشعرالغناءأنَّ

مالشيءٍاللّّهأذِن"ما:قال"!ي!النَّبئيَأنَّهريرةأنيعنسلمةأنيعنالزهري

لاالترنُّمأنَّالحِجاذويعندومعقولٌ)7(،"بالقرآنالترنُّم)6(حسَنِلنبيٍّأذِن

"ما:الحديثهذافيوروي.بهوطرَّبالمترنِّمحسّنهإذابالصوتإلايكون

علىالإشراف"فيالدنياأبيوابن(151)ص""مسائلهفيالكرمانيحربأيضًاأخرجه(1)

ترجمةفي""الكاملفيعديوابنالخضراء(أطلسدار.ط-21)6"الأشرافمنازل

ضعيف.والاثر(،594)5/العَبْسيالأعورالبقَّالسعدأبيالمرزبانبنسعيد

الملقن.وابنبطالابنكتابيمنالمطبوعفيوكذا،""القرآن:مب)2(

.جفيالسابقالموضعفيوكذا،""يسمعون:،جص)3(

.هامشعفيومستدركة،كمنساقطة("لألحانبا...محمدوقال"العبارة(4)

261(.26-01/0)بطالابنكتابمننقلًا)5(

".والترنمالصوتحسن":مب،قم،عداما)6(

عنديناربنعمروعنعيينةبنسفيانطريقمن4()916الرزاقعبدأخرجه)7(

ومسلم5(420)البخاريعندوهو.اللفظبهذاهريرةأبيعنسلمةأبي

أبيعنسلمةأبيعنالزهريعنعيينةبنسفيانطريقمن232()297/

".بالقرآنالترنمحسن"بدل"بالقراَن"يتغنى:بلفظهريرة
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")2(.بهيجهَربالقراَن،يتغنَّىالصوتحسَنِ(1)لنبيٍّأذِنمالشيءٍادلّّهأذِن

كانولوقلنا.كماذلكأنَّالبيانأبيَنُالحديثوهذا)3(:الطبريقال

الصَّوتحُسنِلذكريكنلم-غيرهعنبهيستغني:يعني-عيينةابنقالكما

الذيالغناءهوإنماالتغنِّيأنَّالعربكلامفيوالمعروف.معنًىبةوالجَهْرِ

الشاعر)4(:قال.بالترجيعالصوتحُسنهو

مضمارُالشعرلهذاالغناءإنَّقائلهكنتَإمَّابالشِّعرتغَنَّ

في)6(فاشٍ"استغنيت"بمعنى("تغنَّيت"أن(ه)الزاعمادعاءوأما:قال

قاله.العرببكلامالعلمأهلمنأحدًانعلمفلم،العربكلام

الاعشى)7(:بقولقولهلتصحيحاحتجاجهوأما

التَّغَنْطويلَالمناخعفيفَبالعراقزَمنًاامرأًوكنتُ

منه.غلطفإنهالاستغناء=طويل:("التغنِّي"طويل:بقولهأرادأنةوزعم

".)1(ص،ج:"للنبي

عنإبراهيمبنمحمدطريقمن233(297/)ومسلم75(44)البخاريأخرجه2()

"الباري"فتح:انظر،مدرج"بة"يجهر:الزيادةولعل،هريرةأبيعنسلمةأبي

13(/064).

26(.01/1)("البخاريصحيحشرح")3(

42(.1/0)""ديوانهانظر:.ثابتبنحسانهو)4(

386(./1)له"الحديث"غريبفيعبيدأبا:يعني)5(

تصحيف.("،"فأين:م،قعداما)6(

داالتغنِّي"طويل:النسخجميعوفي(.الرضواني-1/471)""ديوانةفيقصيدةمن)7(

بالياء.
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غنِيَ:العربقولمنالإقامةَ،الموضعهذافيبالتغنِّيالأعشىعنىوإنما

:]ا!عراف!يَغنَؤْافيها!)كاَق:تعالىقولهومنه.بهأقامإذاكذا،بمكانفلان

:(1)بقولهاستشهادهوأما29،.

تغانياأشدُّمتناإذاونحنحياتَهأخيهغنيُّعنكلانا

كلُّاستغنىإذا)2(نفسينمنتفاعل""التغانيأنَّوذلك،منه[غفال=فإنه

واحدكلُّضربإذا،الرجلانتضارب:يقالكما،صاحبهعنمنهماواحد

نأيجُزلماثنينفعلفيالقولهذاقالومنوتقاتلا.وتشاتماصاحبَهمنهما

غيروكذلكعمرو.وتضاربَزيد،تغانى:فيقولالواحد،فعلفيمثلهيقول

أظهرأنهقائلهبهيريدأنإلااستغنىبمعنىزيدتغنَّى:يقولأنجائز

نفسهمنجلدًاأظهرإذافلانتجلَّد:يقالكما،مستغنغيروهوالاستغناء

وتكرَّم.وتشجَّعجليد،غيروهو

كلاممفهوممنبُعده-علىالمعنىهذاإلىالتغنيُّبالقرآنموجِّهٌوجَّهفإن

منبذلكيوجبلأنه،أعغلمذلكفي)3(خطئهفيالمصيبة-كانتالعرب

النسخ.منأثبتكماالنقلمصدروفي،الاَخر"بقول"واستشهاده:المطبوعةالنسخفي(1)

هذاولمثل!الأعشىعلىمحالةلاعائد""بقولهفيالضميرأنطنَّتصرَّفمَنولعل

بناللّّهلعبدوالبيتجاير(.2-16)ص""ديوانهملحقاتفيالبيتدخلالتوهم

"عيونفيالعتابفيلهسائرةأبياتمنطالبأبيبنجعفربناللّهعبدبنمعاوية

نسبوقد253(./1)"الشجريةالحماسةو"277(/1)"الكاملو"76()3/الأخبار"

المحقق.حاشية9(260/)"البصريةالحماسة"انظر:.أيضًاغيرهإلىالبيت

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،"تغني:،عك،عداجما2()

"."خطائه:،عك)3(
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"ءوّه)1(ء
نألهأذِنوإنما،بالقرآنيستغنيأنلنبيِّهيأذنلمذكرُهتعالىادلّّهيكونانلاوده

.فسادهيخفىلاوهذا،الحالمنبههوماخلافَلنفسهنفسهمنيُظهِر

الناسعنالاستغناءأنَّأيضًا:عيينةابنتأويلفساديبيِّنومماقال)2(:

يكونأنإلا،يؤذنلاأوفيهلهيؤذنأنهأحديوصفأنالمحالمنبالقرآن

فهوكذلككانفإن.وإباحةإطلاقهوالذيالإذْنبمعنىعيينةابنعند""الأَذَن

وجهه.عنالمعنىإحالةمن:والثاني،اللغةمن:أحدهما،وجهينمنغلط

له،يأذَنفهو،فلانلكلامفلانٌأذِن:قولهمصدر""الأَذَنفإنَّ،اللغةأما

21:]الانشقاق!لِرَصاوَحُقَّت)وًاذِنَت:تعالىقالكما،وأنصَتلهاستمعَإذا

زيد:بنعديقالكماذلك؛لهاوحُقَّلربِّها،سمعنتبمعنى

وأَذَنْ)3(سَماعٍفيهَمِّيإنَّ

ماهو:إنمالشيء"ادلّّهأذِنَ"ما:قولهفمعنى.واستماعسماعفي:يعني

بالقراَن.يتغنَّىنبيٍّإلى)4(استمعماالناسكلاممنلشيءادلّهاستمع

جائزغيرالناسعنبالقرآنالاستغناءفلأنَّ،المعنىفيالإحالةوأما

.الطبريكلامانتهى.لهوماذونمسموعبأنهوصفُه

هذافيتصحيفاتعدة"بطالابنشرح"منالمطبوعفيوقعوقد."تأويله":،عك(1)

الموضع.

262(./01)("بطالابنشرح")2(

بدَدَنْ.تعلَّلْالقلبأيها:صدره)3(

عبيدلأبي("الحديثغريب"فيوهو(.172)ص""ديوانهفيلهقصيدةمطلعوهو

و"تفسير(داووديصفواننشرة-2142/)له"(المصنفو"الغريب(1/671)

.وغيره2(1/19)"للخطابيالسننمعالمو"شاكر(234-/41)"الطبري

".اللّه"استمع:ص،ج)4(
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أيضًاالمسألةهذهفيالإشكالَرفَعوقد1(:)بطالبنالحسنأبوقال

بنموسىحدثني:قالالحُباببنزيدحدثنا)3(،شيبةأبيابنرواهما)2(

))تعلَّموا!ي!:اللّهرسولقال:قالعامربنعُقبةعن،أبيةعنرباج)4(،أني

منتفصِّيًاأشدُّلَهُو،بيدهنفسيفوالذي.واكتبوه،بهوغَنُّوا)5(القرآن

".العُقُلمنالمَخاض

ابنتأويلُالنبيلعاصملأبيذُكِر:قالشبَّة)7(بنعمروذكرقال)6(:

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.الطبريكلامنقلهبعد263)/01)"شرحه"في

أحالبماالنساخبعضتصرفمنوهو.بما"...الإشكالوقع":المطبوعةالنسخفي

ضدِّه.إلىوجههعنالكلاممعنى

،11736،)17317أحمدوأخرجه(.11)9حبانابنطريقةومن3(،60)13برقم

فيوالنسائي(الباحثبغية)728-والحارث2933(1،933)والدارمي(49731

عوانةوأبو(1)63"القرآن"فضائلفيوالفريابي897(0،8971)""الكبرى

رباحبنعليعنطرقمن(181)5"الإيمان"شعبفيوالبيهقي8493()8393،

أبيحديثمنصحيحشاهدوله.صحيحوالحديثعامر،بنعقبةعناللخمي

وغيرهما.(4591)6وأحمد97(1)مسلمأخرجه،الأشعريموسى

فيكما"رباحبنعليبنموسى":والصوابسهو.ولعلهالنسخجميعفيكذا

الرسالة.وطبعةالتخريجمصادر

"تغنَّوا".إلىالرسالةطبعةفيغُيِّر

(246)9/المنير"البدرو"(2801/)4""التوضيحفيوعنه2(،01/95)""شرحهفي

:فقالعميربنعبيدأثرالمنير""البدرفيالملقنابنوتعقب71(،)9/"الباريو"فتح

الصلاةعليهوهو:قال.ثابتولاداودعنبصحيحليسهذا:الحافظناصرابنوقال"

المزمار".منأحسنصوتهادلّهجعلقدإذذلك،إلىيحتاجلاوالسلام

تحريف.،"شيبةبن"عمرو:مق،عداما
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شيئًا.عيينةابنيصنعلم:فقالبه،يستغني":بالقرآن"يتغنَّى:قولهفيعيينة

!ي!ادلّهنبيِّلداودكانت:قالعميربنعبيدعنعطاء،عن،جريجابنحدثنا

الزبوريقرأكانإنه:عباسابنوقال.ويُبكيفيبكيعليها،يتغنَّىمِعْزَفة

)2(.المحموممنهايطربقراءةًويقرأ.فيهن(يلوِّن)1لحنًا،بسبعين

أرادلوبهذا.أعلمنحن)3(:فقالعيينةابنتأويلعنالشافعيوسئل

"بللقرآن"يتغنَّ)4(:قاللماولكن،"بالقرآنيستغنِلم"من:لقالالاستغناء

التغنِّي.بهأرادأنهعلمنا

فيأوقعُبقراءتهوالتطريبَبهالصَّوتوتحسينَتزيينَهولأنَّقالوا:

الأسماعإلىللفظهتنفيذففيه،إليهوالإصغاءالاستماعإلىوأدعى،النفوس

التيالحلاوةبمنزلةوهوالمقصود.علىعونوذلك؛القلوبإلىومعانتِه

الذيوالطِّيبالأفاويهوبمنزلةالداء،مواضعإلىلتنفِّذه)5(الدواءفيتُجعَل

والتحلِّيالطِّيبوبمنزلةقبولًا،لهأعظمَالطبيعةلتكونالطعامفييُجعَل

.النكاحمقاصدإلىأدعىليكونلبعلهاالمرأةوتجمُّل

طربعنفعُوِّضتالغناء،إلئواشتياقطربمنللنفسبدَّولاقالوا:

منه،لهاخيرهوبماومكروهمحرَّمكلِّعنعُوِّضتكما،القرآنبطربالغناء

تصحيف."يكون"،:غيرهماوفيبالتشديد.مضبوطًاقم،فيهكذا(1)

بعدها:وماالميمنيةفيومنها.تحريف"،"المجموع:مبوفي.بالحمَّىالمصابهو)2(

أيضًا.تحريف"،"الجموع

بطالابنكتابعنصادروالمؤلف(،849)الصغير""السننفيالبيهقيعنهروى)3(

(01/0.)26

"."يتغنَّى:ق،م(4)

"."لتنفيذه:،جص)5)
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التوحيدمحضهيالتيبالاستخارةبالأزلامالاستقسامعنعوِّضتكما

وسباقالنِّضالفيبالمراهنةالقماروعن،بالنكاحالسِّفاجوعن،والتوكل

جدَّا.كثيرةونظائره.القرآنيالرحمانيبالسَّماعالشيطانيال!سَّماعوعن،الخيل

وقراءةُ،خالصةأوراجحةمفسدةعلىيشتملأنبدلاوالمحزَمقالوا:

عنالكلامتُخرجلافإنَّهاذلك،منشيئًاتتضفَنلاوالألحانالتطريب

الحروفلزيادةمتضمِّنةًكانتولو.فهمهوبينالسامعبينتحولولا،وضعه

السامعبينوحالتموضوعها)1(،عنالكلمةَلأخرجتمنهاالمانعظنَّكما

ذلك.بخلافوالواقعمعناها،مايدرولمفهمهاوبين

يكونوتارةًالأداء،كيفيةإلىراجعأمروالتلحينالتطريبوهذا:قالوا

عنالكلامتُخْرجلاالأداءوكيفياتُوتعمُّلًا.تكلُّفًايكونوتارةًوطبيعةً،سليقةً

مجرىجاريةله)3(،المؤدِّيلصوتصفاتٌهيبل،مفرداته2()موضوع

والمتوسطة؛الطويلةالقراء)4(مدودمجرىوجارية،وإمالتهوتفخيمهترقيقه

متعلِّقةوالتطريبالألحانوكيفياتُ،بالحروفمتعلِّقةالكيفياتتلكلكن

أداءكيفياتبخلافنقلها،يمكنلاالكيفياتهذهفيوالاَثار.بالأصوات

"موضعها".:المطبوعةالنسخفي(1)

الهندية:فيكانلماالميمنيةالطبعةفيإصلاحوهو"وضع("،:المطبوعةالنسخفي)2(

"."موضع

تصحيف.("،المودِّيكصوت":م)3(

إليهالمضافوأما.قلمسبقفلعلةممدود(""لفظأما."القراءة"ممدود:،جص(4)

فهو،مدَّةجفيفوقهولكن،الأخرىالنسخفيالقُرَّاءمثل""القَرَأة:يكونأنفيحتمل

محالة.لامصدرفيها

627



نُقِلبلبألفاظها،هذهنقلُيمكنولمبألفاظها،تلكنُقلِتفلهذا.الحروف

.آآآ:بقولهالفتحسورةفي!النبيكترجيع،نقلُهأمكنمامنها

ثبتوقد.وترجيعمدٍّإلى:أمرينإلىيرجعوالتلحينوالتطريبقالوا:

(.)الرحيمويمُدُّ()الرحمنيمُدُّ.بالقراءةصوتَهيمُدُّكانأنهجميهالنبيعن

تقدَّم.كماالترجيععنهوثبت

بنحذيفةرواهما:أحدها.وجوهلناالحجة:ذلكمنالمانعونقال

وإياكم.وأصواتهاالعرببلُحونالقرآن))اقرووا:ع!يمّالنبيعناليمان

بالقرآنيرجِّعونأقوامبعديمنسيحيءفانة،والفسقالكتابأهلولُحونَ

الذينوقلوبُقلوبهممفتونةً،حناجرَهميجاوِزُلاوالنَّوح،الغناءترجيع

أبوورواه،"الصِّحاح"تجريدفيرَزينالحسنأبورواه."شانهميُعجِبهم

يعلىأبوالقاضيبهواحتجَّ(.1)"الأصول"نوادرفيالحكيمالترمذيادلّّهعبد

وذكرالساعةشرالطذكرالنبيُّع!ي!أنَّآخربحديثمعهواحتجَّ.""الجامعفي

ولابأقرئهمليسأحدَهميقدِّمونمزاميرَ،القرآنُي!خذ"وأن:منهاأشياء

"القرآن"فضائلفيعبيدأبووأخرجهالنوادر(،دار.ط81-)6/"الأصول"نوادر(1)

"قيامفيالمروزينصروابن(24)"القرآن"فضائلفيوالمستغفري(61)صه

(545)2/الوليدبنبقيةترجمةفي"الكامل"فيعديوابن(13ه)ص"الليل

منكلهم2(،04)6"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)7223("الأوسط"فيوالطبراني

ابنقال.حذيفةعنمحمدأبيعنالفزاريالحصينعنالوليدبنبقيةطريق

محمدوابو،يصحلاحديث"هذا(:1/111)"المتناهية"العللفيالجوزي

"نتائجفيالحافظأيضًاوضعفه."ويدلسهمالضعفاءحديثعنيرويوبقية،مجهول

.(232)3/لأفكار"ا
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)2(.غِناءً"ليغنِّيهمإلا(،1أفضلِهم)

فقيلالقراء،مع)4(مالكبنأنسإلىالنُّمَيري)3(زيادجاءوقدقالوا:

وجهه،عنأنسفكشَف.الصوترفيعوكان،وطرَّبصوتهفرفَعاقرأ،:له

إذاوكان.يفعلونكانواهكذاماهذا،يا:فقالسوداء،خرقةوجههعلىوكان

)5(.وجهةعنالخرقةَكشفينكرهشيئًارأى

كما،التطريبمنأذانهفيالمطرِّبَالمؤذِّنَ!ي!النبئيُمنعوقدقالوا:

مؤذِّن!يوِوّاللّهلرسولكان:قالعباسابنعنعطاءعنجريجابنروى

سمحًاأذانككانفإنسمح،سهلالأذان))إنَّ:!ي!اللّّهرسولفقال،يطرِّب

)6(.الدارقطنيرواه."تؤذِّنفلاوإلاسهلأ

المغني"و"276(/01)بطاللابن"البخاريصحيحشرحو"النسخجميعفيكذا(1)

/2(13.)6

إمرة:ستًّابالموتبادروا":ولفظهعابسحديثمن(04061)أحمدأخرجه2()

ونشوًا،الرحموقطيعة،بالدمواستخفافًا،الحكموبيع،الشرطوكثرةالسفهاء،

ضعيف.والحديث،فقهًا"منهمأقلكانوإنيغنيهميقدمونهمزاميرالقرآنيتخذون

المسند"."محققيتعليق:للتفصيلانظر

وماالميمنيةالطبعةفيوكذا"،"النهدي:مبوفي.نصحيف،""النهيري:،عكعداما)3(

بعدها.

.ق،مفي"مالك"بنيردلم)4(

فيوالحارث3(0570)شيبةأبيوابن338()5/"الطبقات"فيسعدابنأخرجه5()

332()ص"والمذكرينالقصاص"فيالجوزيوابن(الباحثبغية)233-""مسنده

ضعيف.،البصريالنميريادلّّهعبدبنزيادوفيهسعد.ابنطريقمن

(.الرسالة3-1/1)داالقرطبيتفسير"عنصادروالمؤلف(،19،8771)7برقم)6(

بنإسحاقوفيه(.161)ص"الأعمالفضائلفي"الترغيبفيشاهينابنوأخرجه
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عنقتادةحديثمن)1(الحافظسعيدبنالغنيعبدوروى

!مالمدّاللّّهزسولقراءةكانت:قالأبيهعنبكر)2(أبيبنالرحمنعبد

ترجيع.فيهاليس

ليسماومدّبمهموز،ليسماهمز:يتضمَّنوالتطريبوالترجيعقالوا:

ياءال!،والياء،واواتوالواو،ألفاتالواحدةالألفوترجيعبممدود،

جائز.غيروذلك،القرآنفيزيادةإلىذلكفيؤدِّي

معيَّنبحدٍّحُدَّفإن.منهيجوزلاوماذلكمنيجوزلماحدَّولاقالوا:

لفاعلةيطلقأنإلىأفضىبحَدٍّيُحَدَّلموإن،ودينهاللّّهكتابفيتحكّمًاكان

الإيقاعاتأصناففيوالتنوُّعَ،الترحيعاتكثرةَ،اتالأ)3(دَ- صوويدلر

كثيريفعلهكما)4(،بالأبياتالغناءأهليفعلكماللغناءالمشبهةوالألحان

)1(

)2(

)3(

)4(

عنبالمناكيريأتي،"هالك2(:1/50)""الميزانفيالذهبيقال،الكعبييحنىأبي

84(.2/)("الميزان"لسان:وانظر،"الأثبات

بنعمرترجمةفي""الكاملفيعديابنوأخرجه.""تفسيرهفيالقرطبيعنهذكره

"الأوسط"فيوالطبراني281(/01)الهمدانيالقاسمبنوالوليد31(1)7/موسى

،متروكموسىبن)كذا("وعمرو252(:)4""العللفيالدارقطنيقال(.)4747

"هو(:791)6/الكبير"التاريخ"فيالبخاريوقال."بكرةأبيعنيصحولا

"الميزانو"لسان22(4)3/"الاعتدال"ميزانوانظر:."الحديثمنكر.،..الوجيهي

/6(481-151).

التيالأربعالنسخمننسخثلاثفيوكذا،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

التخريج.مصادرفيكما"بكرة"أبي:والصواب.القرطبيتفسيرعنهاحقق

أصلح.ثمصأختهافيكانوكذا،"ترديد"للفظطريفتحريف،زيد""به:ج

علىمعطوفةهذه"كما"أنتوهَّمالواوزادوالذي."وكما":المطبوعةالنسخفي

السابقة.كما""
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تغييرَيتضمَّنمما،الأصواتقرَّاءمنكثيرٌويفعلهالجنائز،أمامالقرَّاءمن

الإيقاعاتويوقعون،بهوالغناءالشعرألحاننحوعلىبهوالغناءَادلّّهكتاب

إلىوركونًا،بالقرآنوتلاعُبًا،وكتابهادلّّهعلىاجتراءًسواءً،الغناءمثلعليه

التطريبأنَّومعلوم.الإسلامعلماءمنأحدذلكيجيزولا؛الشيطانتزيين

الذرائعمنكالمنعمنهفالمنعُقريبًا،إفضاءًهذاإلىمفضيةذريعةوالتلحين

.الحرامإلىالموصلة

الطائفتين.احتجاجومنتهى،الفريقينأقدامنهايةفهذا

وجهين:علىوالتغنِّيالتطريب:يقالأنالنزاعوفصل

تمرينولاتكلُّفغيرمنبه،وسمحتالطبيعةاقتضتهماأحدهما:

التطريببذلكجاءتطبيعتهواسترسلتوطبعَهخُلِّيإذابل،وتعليم

أبوقالكماوتحسينتزيينفضلُطبيعتَهأعانوإنجائز،فهذا،والتلحين

والحزين)1(.تحبيرًا"لكلحبَّرتُهتستمعأنَّكعلمتُ)الو!ي!:للنبيموسى

التحزيندفعَنفسهمنيملكلاوالشوقوالحبُّالطربُهاجهومن

لموافقةوتستملحه)2(وتستحليهتقبلهالنفوسولكنَّ،القراءةفيوالتطريب

متكلِّف.لاوكلِفٌمتطبِّع،لامطبوعفهوفيه،والتصنُّعالتكلُّفوعدمالطبع

الممدوحالتغنِّيوهو،ويسمعونهيفعلونهالسلفكانالذيهوفهذا

أدلَّةُتُحمَلالوجههذاوعلى.والسامعالتاليبهيتأثَّرالذندوهوالمحمود،

كلُّها.القولهذاأرباب

616(.)صتقدمقد)1(

بعدها.وماالميمنيةالطبعةمنوكذامبمنساقط"وتستملحه")2(
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الطبعفيليس،الصنائعمنصناعةًذلكمنكانما:الثانيالوجه

أصواتيتعلَّمكماوتمرُّن،وتصنُّعبتكلُّفإلايحصللابلبه،السماحةُ

وأوزانمخصوصةإيقاعاتعلىوالمركَّبةالبسيطةالالحانبأنواعالغناء

السلفكرههاالتيهيفهذه.والتكلُّفبالتعلُّمإلاتحصللامخترعة

أربابوأدلَّةُ.بهاقرأمنعلىوأنكروابها،القراءةومنعواوذمُّوها،وعابوها

الوجه.هذاتتناولإنماالقولهذا

لهمنوكلُّ.غيرهمنالصوابويتبيَّن،الاشتباهيزولالتفصيلوبهذا

الموسيقىبألحانالقراءةمنبرآءأنهمقطعًايعلمالسلفبأحوالعلم

وأنهم،محدودةمعدودةموزونةوحركاتإيقاعاتعلىهيالتيالمتكلَّفة

يقرؤونكانواأنهمقطعًا(1ويعلمُ)يسوِّغوها؛أوبهايقرؤواأنمنددّهأتقى

تارةً،بشجًىويقرؤونه،بالقرآنأصواتهمويحسِّنون،والتطريببالتحزين

عنهينهولم)3(،تقاضيهالطباعفيأمر)2(وهذا.تارةًوبشوق،تارةًوبطرب

عنوأخبر،إليهوندب،إليهأرشدبل،لهالطباعتقاضيشدَّةمع)4(الشارعُ

وفيه".بالقرآنيتغنَّلممنمنَّا"ليس:وقالبه)5(،قرألمناللّّهاستماع

لهَدْيِنفيأنه:والثاني.نفعلهكلُّناأي،بالواقعإخبارأنه:أحدهما،وجهان

أعلم.والدّه.وطريقتههَدْيهعنيفعلهلممن

".)1(ص،ج:"ونعلم

الفقي.الشيخمنالزيادةوهذه"مركوزٌ"،:بعدهالرسالةطبعةفي2()

تصحيف.ولعله،""تقاضته:ج)3(

.صفيوأصلح""ففيإلىجفيتحرَّف(4)

ثمصفيكانومثله!هذاماأدريولا."فعلهلمنكلامهالقراَنمن"استماع:جفي)5(

وصحِّح.عليهضرب
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فصل

المرضىعيادةفيء!ي!هديهفي

أملمنيخدمهكانغلامًاوعاد.أصحابهمنمرِضَمَنيعودكان

فأسلم،الإسلامعليهما)3(فعرض)2(،مشركوهوعمَّهوعاد(،1)الكتاب

عمُّة.يُسلمولم،اليهودي

:فيقولحالهعنولسأله،رأسهعندويجلس،المريضمنيدنووكان

؟(")4(.تجدك"كيف

شيئًا؟"،تشتهي"هل:فيقول،يشتهيهعماالمريضيسألكانأنةوذُكِر

به)5(.لهأمرَيضرُّهلاأنهوعلِمَشيئًااشتهىفإن

1(

2(

3(

4(

5(

مالك.بنأنسحديثمن()1356البخاريأخرجة

عنالمسيببنسعيدحديثمن2(4)ومسلم(ومواضع،0136)البخارياخرجه

أبيه.

"."وعرض:ق،معداما

من(1426)ماجةوابن(83401)"الكبرى"فيوالنسائي)839(الترمذيأخرجة

مرسلًا،ثابتعنرويبأنهوأعلةالترمذيضعفه.مالكبنأنسعنثابتحديث

"العلل"فيحاتمأبوقالوبه(،051)صالكبير""العللفيالبخاريعننقلهوكذا

ومن26()30مالكأخرجوقد)2368(.""عللةفيوالدارقطني(018)6لابنه

بكرأبووعكالمدينة!مالدّهرسولقدملما":عائشةعن)2693(البخاريطريقه

كيف،بلالويا؟تجدككيف،أبتيا:فقلتعليهما،فدخلت:قالت،وبلال

.."(..؟تجدك

في"الضعفاء"فيوالعقيلي6(14)""فوائدهفيوتمَّام(1)943ماجةابنأخرجة

نعيموأبو2(00)6/مكينأنيربيعةبنونوجِ(271)3/هبيرةبنصفوانترجمة

-274(273-/1)2"المختارة"فيالمقدسيوالضياء648()2/النوي""الطبفي
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،الناسربَّ"اللهمَّ:ويقول،المريضعلىاليمنىبيدهيمسحوكان

يغادرلاشفاءً،شفاوكإلاشفاءلا،الشافيوأنتاشْفِالبأسَ،أذهِبِ

.(1)سقمًا"

إلالهكاشفَلاالشفاء،بيدك،الناسربَّالباس"امسحِ:يقولوكان

)2(."نث

اللهمَّسعدًا،اشْفِ"اللهمَّلسعد:قالكماثلاثًا،للمريضيدعووكان

)3(.سعدًا"اشْفِاللهمَّسعدًا،اشْفِ

")4(.اللّّهشاءإنطهوربأسَ،لا":لهيقولالمريضعلىدخلإذاوكان

)5(.وطَهور""كفَّارة:يقولكانوزبما

)2(

)3(

)4(

)5(

حديثهذا"2(:)488""العللفيحاتمأبوقال.عباسبنالدّهعبدحديثمن

بهذاإلايعرفلاكلاهماربيعةبننوحمكينوأباهبيرةبنصفوانأنوذكرمنكر"،

نتائجو"277(/4)"الاعتدال"ميزانوانظر:.حديثهعلىيتابعولاالحديث

(104)6يعلىوأبو34(0441،14)ماجهابنأيضًاوأخرجه.237(/4)الأفكار"

وفيه.مالكبنأنسحديثمن5(04)ص"والليلةاليومدزعملفيالسنيوابن

ضعيف،والحديث.ماجهابنغيرعندأُبهموقد؛ضعيف،الرقاشيأبانبنيزيد

236(.235-4/)الأفكار""نتائجفيالحافظضعفه

الصديقة.عائشةحديثمن2(191)ومسلم()5675البخاريأخرجه

الصديقة.عائشةحديثمن(4574)البخاريأخرجه

أبيبنسعدبنتعائشةحديثمن(1)628ومسلم)9565(البخاريأخرجه

أبيها.عنوقاص

.عباسبناللهعبدحديثمن36(1)6البخاريأخرجة

وابن-2(0)23"الدعاء"فيوالطبراني(2324)يعلىوأبو(1136)6أحمدأخرجه
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ثم،بالأرضسبَّابتهفيضع،شكوىأوجُرْحأوقُرْحةبةمَنيرقيوكان

بإذن(1سقيمُنا)يُشْفَىبعضنا،بريقةِارضناتربةُ،اللّّه"بسم:ويقوليرفعها،

حدشمافيجاءتالتياللفظةيُبطلوهو)2(.""الصحيحينفيهذاربِّنا(".

ولايرقُونلاالذينوأنهم،حساببغيرالجنةيدخلونالذينألفًاالسَّبعين

سمعت.الراويمنغلط،يرقُون""لا)4(:الحديثفيفقولهيسترقُون)3(.

لاالذين"هم:الحديثوإنماقال)5(:،ذلكيقولتيميةابنالإسلامشيخ

لكمالحساببغيرالجنةدخلواهؤلاءلأنَّوذلك:قلت)6(."يسترقُون

ولهذا.يرقُوهمأنالناسسؤالوهوالاسترقاءَعنهمنفىولهذا،توحيدهم

ربيعةأبووفية.مالكبنأنسحديثمن53(ه)ص"والليلةاليومعمل"فيالسني

(1/942)والأسماء""الكنىفيالدولابيأخرجوبنحوه.لينفيه،ربيعةبنسنان

"معرفةفينعيموأبو3(60)7/الكبير"و"المعجم2(420)"الدعاء"فيوالطبراني

ذكر.جدهعنأبيهعنشرحبيلبنعقبةبنمخلدحديثمن(4681)3/"الصحابة

"الميزان"لسانانظر:مخلد"،ولا،عقبةحالأعرفلا":قالأنهالعلائيعنالحافظ

/8(61).

فيوضبط.""الصحيحينفيوكذا،أثبتُّكماغيرهماوفي.سقيمَنا"تشفي":قم،في(1)

393).)8/"الساريإرشاد"انظر:.سقيمَنا("يَشفي":الكشميهنيعنذرأبيرواية

الصديقة.عائشةحديثمن2(491)ومسلم(574،6574)5البخاري2()

الأسلمي.حصيببنبريدةحديثمن22(0)مسلم)3(

.صمنساقط"الحديث"في)4(

أيضًا.(4821)3/"السعادةدار"مفتاحفيالإسلامشيخكلامالمؤلفنقلوقد5()

"الفتاوىو"مجموع367()2/("المستقيمالصراط"اقتضاءفينحوهوانظر

(1/182،.)328

لفظه.يسقولم375(0/22)ومسلم(057)5البخاري)6(
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إليه،وسكونهم،ربِّهمعلىتوكُّلهمفلكمال،"يتوكلونربِّهم"وعلى:قال

لاشيئًا،الناسيسألونلا=بهحوائجهموإنزال،عنةورضاهم،بهوثقتهم

الطِّيَرةفإنَّ،يقصدونهعماتصُدُّهمطِيرَةلهميحصلولاغيرها.ولارقيةً

وتُضْعِفه.التوحيدتنقص

رقى!ي!والنبيُّ.سائلوالمسترقيمحسِنمتصدِّقوالراقيشيخنا:قال

.(1)"فليتفعةأخاهينفعأنمنكماستطاع"من:وقال،يستَرْقِولم

أنَّعائشةعن)2(""الصحيحينفيالذيبالحديثتصنعونفما:قيلفإن

هو)قلفقرأفيهمانفَثثم،كفَّيهجمَعفراشهإلىأوىإذاكان!ي!اللّهرسول

مابهمايمسَحثم(،الناسبربأعوذو)قل(الفلقبربأعوذو)قلأحد(اددّه

فيفعل؛جسدهمنأقبلوماووجههرأسهعلىبهمايبدأ،جسدهمناستطاع

نأيأمرنيكان!ادلّّهرسولاشتكىفلما:عائشةقالت.مراتثلاثذلك

به.ذلكأفعل

والثاني:.هذاأحدها،ألفاظبثلاثةزويقدالحديثهذاأنَّ:فالحواب

بهن،عليهأنفثكنت:قالت:والثالث)3(.نفسهعلىينفثهوكان!ي!أنه

علىيقرأاشتكىإذاكان:رابحلفظوفيلبركتها)5(.نفسة)4(بيدهوأمسح

اللَّهُ!ككَتهُ.رَاللّهعبدبنجابرحديثمن2()991مسلماخرجه1()

فيةليسآخر،وجةمن2(1)29مسلموأخرجه5748(.،05)17البخاريأخرجه2()

أهلة.منأحدأو!ك!يمهواشتكىإذابل،فراشهإلىأوىإذاذلكيفعلكانأنه

.(1575،)5735البخاريأخرجه)3(

نفسة".على"بيده:ص،جوفي."نفسه"بيد:ك،ع)4(

.(291/205)ومسلم،لهواللفظ()5735البخاريأخرجه(5)
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.(1)وينفث،بالمعوِّذاتنفسه

وضعفُه،نفسهعلىينفثع!يروّفكانبعضًا.بعضهايفسِّرالألفاظوهذه

نأاكأيلَّةُعَنقَارَعائشةيأمرفكان،كلِّهجسدهعلىيدهإمرارمنيمنعهووجعُه

وهيشيء،فيالاسترقاءمنذلكوليسهو.نفثهبعدجسدهعلىيدهتُمِرَّ

علىالنفثبعدبيدهالمسحَذكرتوإنما،أرقيهأنيأمرنيكان:تقللم

جسدهأمسحأن:أي)2(،"بهذلكأفعلأنيأمرني"كان:قالتثم،جسده

يفعل.هوكانكما،بيديه

وقتًاولاالمريضبعيادةالأياممنيومًايخُصَّأن!ي!هديهمنيكنولم

.الأوقاتسائروفيونهارًا،ليلًاالمرضىعيادةلأمتهشرعبل،الأوقاتمن

حتىالجنةخُرْفةفيمشىالمسلمَأخاهالرجلُعاد"إذا:عنه)3("المسند"وفي

ألفَسبعونعليهصلَّىغدوةًكانفإن.الرحمةغمرتهجلسفإذا،يجلس

حتىملَك)4(ألفسبعونعليهصلَّىمساءًكانووان،يمسيحتىملَك

".يصبح

5(.1/21)29ومسلم(،105)6البخاريأخرجه(1)

اَنفًا.تقدموقد)5748(،البخاري2()

372()الزهد""فيالسريبنوهناد(04901)شبيةأبيابنوأخرجه6(،21)برقم)3(

ماجهوابن7(54)2"االكبرىفيوالنسائي99(1)والترمذي3(0)99داودوأبو

مرقوعًا.طالبأبيبنعليعنطرقمنوغيرمم038()3/والبيهقي(41)42

الصوابوهو،عليعلىموقوفًا3(0،3001)89داودوأبو)769(أحمدوأخرجه

قِبَلمنمثلةيقاللاإذالمرفوعحكمفيوهو)893(،"علله"فيالدارقطنيرجحكما

.يلرأا

النظر.لانتقالصمنسقطملك"...يمسي"حتى)4(
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الفَسبعينلهاللّهابتعثإلامسلمًايعودمسلمٍمن"مالفظ)1(:وفي

الليلمنساعةوأيَّ،يمسيحتىكانتالنهارمنساعةأيَّعليهيصلُّونملَك

".يصبححتىكانت

جبهةعلىيدهيضعأحيانًاوكان)2(.وغيرهالرَّمَدمنيعودوكان

يمسحوكان)3(."اشْفِه"اللهمَّ:ويقول،وبطنةصدرهيمسحثمالمريض

أيضًا.وجهة

)1(

)2(

)3(

)4(

")4(.راجعونإليهوإناللّّه"انَّا:قالالمريضمنأيِسَإذاوكان

ضعيف.،فاختةأبيبنثويروفية.وضعفة69()9والترمذي7(20)أحمدأخرجه

السابق.التخريجوانظر

(2031)داودوأبو(532)المفرد(""الأدبفيوالبخاري(1)3489أحمدأخرجه

(1/342)والحاكم(1595)"و"الأوسط(091)5/"الكبير("فيوالطبراني

منوغيرهم)8757("الإيمانو"شعب381()3/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

عنيونسوسماع.قصتةأرقمبنزيدعنأبيةعنإسحاقأنيبنيونسعنطرق

أبيه.فيأحمدضعَّفهوكذلك،زرعةأبوقالبه،الاختلاطبعدأبية

(40،2212)5/والطبراني(21،26361)586أحمدعندأخرىطرقوله

.مقالمنتخلولاوغيرهما

وقد،وقاصأبيبنسعدحديثمن(1)628ومسلم)9565(البخاريأخرجه

قريبًا.تقدم

أصابتةمَنعلّم!يمّالنبيأنسلمةأمحديثمن)189(ومسلم)635(مالكأخرج

أبيوفاةقصةوفية"...راجعونإليههـاناللّه"إنا:تعالىاللّةأمرهكمايقولانمصيبة

سلمة.
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فصل

ودفنهاواتباعهاعليهاوالصلاةالجنائزفي!وّهديهفي

ذلكوتوابعالدفنوبعدالجنازةصلاةفيللميتبهيدعوكانوما

الأمم،سائرلهَدْيمخالفٍهَدْيٍأكملَالجنائزفي!وسيرتههديهكان

،معادهويومقبرهفيينفعهبماومعاملتهالميِّتإلىالإحسانعلىمشتملٍ

بهيعاملفيماالحيِّعبوديةإقامةوعلى،وأقاربهأهلهإلىالإحسانوعلى

الميِّت.

أكملعلىتعالىالرَّبِّعبوديةإقامةُ:الجنائزفي()1هديهفيفكان

أحوالهأحسنعلىاللّهإلىوتجهيزُه،الميتإلىوالإحسانُ،الأحوال

له،ويستغفرون،اللّّهيحمدونصفوفًاأصحابهووقوفووقوفُهوأفضلها،

نأإلىيديهبينالمشيثم؛عنهوالتجاوزوالرحمةالمغفرةلهوش!ألون

ماأحوجَالتثبيتلهسائلينقبرهعلىوأصحابههويقومثم،حفرتهيُودعه)2(

يتعاهدكما،لهوالدعاءعلبهوالسلامقبرهإلىبالزيارةيتعاهدهثم،إليهكان

الدنيا.دارفيصاحبَهالحيُّ

والتوبة،بالوصبةوأمره،الاَخرةوتذكيره،مرضهفيتعاهدُه:ذلكفأول

النهيثم)3(.كلامهآخرليكوناللّهإلاإلهلاأنشهادةبتلقينةحضَرهمنوأمرُ

الثبابوشقِّالخدود،لطممنوالنشور،بالبعثتؤمنلاالتيالأممعادةعن

".هديه"فكان:،عك(1)

"."يودعوه:،عك2()

.الخدريسعيدأبيحديثمن(19)6مسلمأخرجهالشهادةبتلقينالامر)3(
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.(1ذلك)وتوابعوالنياحةبالندبالصوتورفع،الرؤوسوحلق

القلب.وحزنَ،معهصوتلاالذيوالبكاءَ،للموتالخشوعوسَنّ

يُرضيماإلانقولولا،القلبويحزن،العين"تدمع:ويقولذلكيفعلوكان

2(.)"الرَبَ

منافيًاذلكيكنولم.ادلّّهعنوالرضىوالاسترجاعالحمدلأمتهوسَنّ

فيوجلَّعزَّاللّهعنالخلقأرضىكانولذلك،القلبوحزنالعينلدمع

منهرأفةًإبراهيمابنهموتيومذلكمعوبكىحمدًا،لهوأعظمهمقضائه

واللسانُ،وشكرهالدّهعنبالرضىممتلئوالقلبُ،عليهورقَّةًللولدورحمةً

.وحمدهبذكرهمشتغلٌ

يومَالعارفينبعضعلىالأمرينبينوالجمعُالمشهدُهذاضاقولما

اللّّهإنَّ:فقال؟الحالهذهفيتضحك:لهفقيل،يضحكجعلولدهموتِ

جماعةعلىهذافأشكل)3(.بقضائهأرضىأنفأحببمتُبقضاء،قضىتعالى

أرضىوهو،ابنهموتِيومَ!لمجم!اللّّهرسولُيبكيكيفوقالوا:،العلمأهلمن

شيخفسمعت؟ضحكأنإلىالعارفبهذاالرِّضىويبلغ،اللّهعنالخلق

حديثمن(01)3ومسلم35(4921،7921،8921،91)البخاريأخرج(1)

".الجاهليةبدعوىودعا،الجيوبوشقالخدود،لطممنمناليس"مسعود:بناللّهعبد

حديثمن-بلفظهأشبهواللفظ-231()5ومسلم(13)30البخاريأخرجه2()

مالك.بنأنس

فيالدنياأبيابنرواهوقدعليُّ.ابنهماتيومعياضبنالفضيلعنذلكحكي)3(

سمّاهوقد.الرازيعليأبيعنبسنده(801)ص"بقضائهاللّهعن"الرضىكتاب

.وغيره(561)صالمودود"تحفة"كتابهفيالمؤلف
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هذاهديمنأكملكان!ي!نبيِّناهديُ:يقولا!ةلنَ!بمتيميةابنالإسلام

الولدورحمةاللّّهعنللرضىقلبهفاتسعحقَّها،العبوديةأعطىفانه،العارف

فحملته(.1ورقَّة)رحمةًوبكى،قضائهفيعنهورضي،اللّّهفحمد،عليهوالرِّقَّة

وهذاوالحمد.الرضىعلىلهومحبتُهدلّّهوعبوديتُهالبكاء،علىالرحمهم!2(

لشهودهمابطانُه)3(يتسعولم،الأمريناجتماععنقلبهضاقالعارف

والرِّقَّة)5(.الرحمةعبوديةعنالرضىعبودية)4(فشغلتهبهما،والقيام

فصل

وتطييبه،،وتنظيفهوتطهيرهاللّّه،إلىالميتبتجهيزالإسراع:هديهمنوكان

إلىيدعىكانأنبعد،عليهفيصلِّي،إليهبهيؤتىثم؛البياضثيابفيوتكفينه

عليه،ويصلِّي،تجهيزهيحضرثم،يقضيحتىعندهفيقيم،احتضارهعندالميت

الميِّتقضىإذافكانوا،عليهيشقّذلكأنَّالصحابةرأىثم.قبرهإلىويشيِّعه

."فةأور":مب(1)

."فةألرا":مب(2)

المطبوعة:النسخوفي.الأخرىالنسخفيكماأختهاعفيلأنمغئرولعله،""نطاقه:ك)3(

تحتيجعلالذيالقتَبحزام:الأصلفيوالبطان.بعضهممنتصرفوهو""باطنه

غيرفيالمؤلفاستعملهاوقدالصدر.سعةعنكنايةالبطانوسعةالبعير.بطن

393(2/)"السالكينو"مدارج3(1/90)""الروحمثلًا:انظر.كتبةمنموضع

828(.2/)السعادةدارمفتاحو"

".فشغله":مب،ق،م(4)

،(561)صالمودود""تحفةفيعنهشيخهكلامالمؤلفحكىوقد.""والرأفة:مب)5(

وانظر2(.220/)"السالكينمدارجو"(704)ص"المحبين"روضةفييسمهولم

47(./01)"الفتاوىمجموع"فينحوه
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همفكانوا،عليهيشقُّذلكأنَّرأواثم.وتكفينهوغسلهتجهيزهفحضر،دعَوه

المسجد.خارجعليةفيصلِّي،سريرهعلى!ي!هإليهويحملونه،ميتهميجهِّزون

يصلِّيكانوإنماالمسجد،فيعليهالصلاة:الراتبهديهمنيكنولم

فيالميِّتعلىأحيانًايصلِّيكانوربماالمسجد.خارج(1الجنائز)على

لمولكنالمسجد)2(،فيوأخيةبيضاءبنسهيلعلىصلَّىكماالمسجد،

وعادته.سنَّتهذلكيكن

أبيعنالتوأمةمولىصالححديثمن)3(""سننةفيداودأبوروىوقد

شيءفلاالمسجدفيجنازةعلىصلَّئ))من:!ي!هاللّّهرسولقال:قالهريرة

لكتابروايتهفيالخطيبفقال،الحديثلفظفياختُلِفوقد."له

"()5(.لهشيء"فلايرويهوغيره،"عليهشيء"فلا:الأصلفي)4(:""السنن

الجنائز".مصلَّى"كان:ن،مبق،،معداما(1)

آ!ددَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن)739(مسلمأخرجه2()

31(.19)برقم)3(

السنن""تهذيبعلىوالتعليق3(،50)5/التأصيلدار.ط""السننانظر:4()

/2(-371.)373

(الرزاق]عبدوالثوري)9657((الرزاق]عبدمعمر:منهمجماعةرواههكذا(5)

الاَثار"]"معانيعيسىبنومعن(،51)17ماجهوابن739(0)]أحمدووكيع

هارونبنويزيدالأعورمحمدبنوحجاج2(،])942والطيالسي(،1/294)

به.صالحعنذئبأبيابنعنكلهم((،56101)8659،]أحمد

صلَّى"مَن:بلفطبةذئبأبيابنعنغياثبنحفصعن(012)79شيبةأبيابنورواه

بهمتضايقإذاع!ي!اللّهرسولأصحابوكان:قال.لةصلاةفلاالمسجدفيجنازةعلى

يصلوا".ولمرجعواالمكان
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ضعَّفقدولكنشيء(".له"فليس:ولفظه)1(،""سننهفيماجهابنورواه

بهانفردمماهوأحمد)2):الإمامقال.الحديثهذاوغيرهأحمدالإمام

صالح،أفرادفييُعَدُّحديثهذا)3(:البيهقيوقال.التوأمةمولىصالح

)4(.يجرحهمالككان،عدالتهفيمختلفوصالح،منهأصحُّعائشةوحديث

المسجد.فيعليهماصُلَيأنهوعمربكرأبيعنذكرثم

ثقة.هو:معينابنعن()هعباسقالكما،نفسهفيثقةصالح:قلت

إنَّ:فقال،تركهمالكًاإنَّ:له)6(فقلتحجة،ثقة:ويحيىمريمأبيابنوقال

لكن،منهفسمعخرِفأنبعدأدركهإنماوالثوريُّ،خَرِفأنبعدأدركهمالكًا

أنهإلاثقةهو:المدينيبنعليوقال.يخرَفأنقبلمنهسمعذئبأنيابن

)1517(.برقم)1(

.(421)صاددّهعبدابنهبروايةأحمد"مسائل"انظر:2()

صدروعنه32(9،310)5/"السننمعرفةو"52(،)4/"الكبرىالسنن"في)3(

عنهسألفيما3(ه)صللترمذيالكبير""العللكتابمنأيضًافيةوذكر،المؤلف

صالحمنسمع"من:يقولحنبلبنأحمدكان:قال،البخاريإسماعيلبنمحمدَ

)أيمحمدقال،سماعةيضعفكأنه.".أخيرًا.منهسمعومنحسن،فسماعهقديمًا

فيأيضًاوانظر.مناكير"عنهيرويأخيرًا،منهسماعهذئبأبي"وابن(:البخاري

31(.3134،)صالكبير""العلل

تصحيف.،""يخرجه:م(4)

2(.40)2/للعقيليالكبير"و"الضعفاء(761)3/بروايته"معينابن"تاريخ:انظر()5

جميعفيوقعتكذا!ويحيىمريمأبيابن"وقال:والعبارة.مريمأبيابن:القائل)6(

لابن""الكاملانظر:."يحيىقال:مريمأبيابن"وقال:السياقومقتضى،النسخ

2(.50)6/عدي
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قبلمنهذئبأبيابنوسماعُ،الخرَفبعدالثوريمنهفسمعوكبِر،خرِف

يأنيوجعلومالة،وعشرينخمسسنةفيتغيَّر)2(:حبانابنوقالذلك)1(.

القديم،بحديثهالأخيرحديثهفاختلط،الثقاتعنالموضوعاتيشبهبما

كلامه.انتهى.التركفاستحقَّيتميَّز،ولم

وسماعُه،عنهذئبأبيابنروايةمنفانهحسن،حديثالحديثوهذا

قبلبهحدَّثمالردِّموجبًااختلاطهيكونفلا،اختلاطهقبلقديممنه

عائشةوحديثهذاهريرةأنيحديثفي)3(الطحاويسلكوقد.الاختلاط

المسجدفيبيضاءبنسهيلعلى!النبيصلاة:فقالآخرمسلكًا

عامةإنكاربدليل!لمجوادلّّهرسولمنالفعلينآخرُذلكوتركُ،منسوخة

فعلت.ماخلافعلموالماإلاليفعلوهكانواوما،عائشةعلىذلكالصحابة

)4(:البيهقيقال.وغيرهالبيهقيمنهمجماعةٌالطحاويعلىذلكوردَّ

بكرأبيعلىصُلِّييوملذَكَرهعائشةروتهمانسخُهريرةأبيعندكانولو

المسجد،فيالخطاببنعمرعلىصُلِّيويومالمسجد،فيالصدِّيق

هريرةأبووذكرهالمسجد،بادخالهأمرَهاعائشةعلىأنكرمن(ولَذكَره)ه

فلمابالجواز.معرفةلهيكنلممنأنكرهوإنماالخبر.فيه)6(روتحين

مناكير".عنهيرويأخيرًا،منهسماعهذئبأبي"وابن:البخاريقولسبق(1)

.3(66)ص"المجروحين"في(2)

.(394-1/294)الاثار""معانيفي)3(

32(.0)5/"السنن"معرفةفي(4)

ولذكر".":ق،م)5(

.ص،جفي"فية"يردلم)6(
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.بغيرهعارضوهولا،ينكروهولمسكتوا،الخبرفيهروت

المسجد،فيعليهماصُلّيوعمربكرأباأنثبتوقدالخطاني)1(:قال

تركهموفيعليهما،الصلاةشهدواوالأنصارالمهاجرينعامَّةأنَّومعلوم

أبيحديثمعنىيكونأنيحتملوقد:قال.جوازهعلىالدليلُإنكارَه

فيعليهاصلّىمنأنَّوذلكالأجر.نقصانعلىمتأوَّلًا-ثبتإن-هريرة

إلىسعىمنوأنَّ،دفنهيشهدولاأهلهإلىينصرفأنهفالغالبالمسجد،

القيراطين،أجرَوأحرَزدفنَهيشهد)3(المقابربحضرةعليهافصلّى)2(الجنازة

المسجدفيعليهيصلِّيالذيفصار؛خطاهكثرةعلىأيضًايؤجروقد

المسجد.خارجعليهيصليمنإلىبالإضافةالأجرمنقوص

معنىليتحد،عليهشيءفلاأيله"شيء"فلا:قولهمعنى:طائفةوقالت

:أي7،:]الإسراء!أَسَأدؤفَلَهَأ)وًإن:تعالىقالكما،يتناقضانولااللفظين

فعليها.

وأنَّأولًا،ذكرناهماوالصواب.الحديثينهذينفيالناسطرقفهذه

الأمرينوكلالعذر.إلاالمسجدخارجالجنازةعلىالصلاةُوهديَهسنته

أعلم.وادلّّهالمسجد.خارجعليهاالصلاةوالالمحضلجائز،

عائشة()حديثالأولالحديث:"قلت:وصدره3(.1/21)"السننمعالم"في(1)

ثبتوقد.عمرهاَخرفيحديثةنسيقدوكان،ضعفوهالتوأمةمولىوصالحأصح،

."...أن

"."الجنازةإلىتصحيفهيبعدولا"،الجبان":"السنن"معالمفي2()

شهد".":""المعالمفي)3(
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فصل

وجههتغطية(وهو)1-ماتإذاالميتتسجمِة!:هديهمنوكان

مظعونبنعتمانقبَّلكماالميتَيقبِّلربماوكان،عينيهوتغميض-وبدنه

ع!)3(.موتهبعديقبِّلهعليةأكبَّالصدِّيقوكذلك)2(،وبكى

الغاسل،يراهمابحسبأكثرأوخمسًاأوثلاثًاالميتبغسليأمروكان

قتيلَالشهيدَيغسللاوكان)4(.الأخيرةالغسلةفيبالكافورويأمر

عنهمينزعوكان.تغسيلهمعننهىأنهأحمد)6(الإماموذكر)5(.المعركة

عليهم.يصلِّولم)7(،ثيابهمفيويدفنهموالحديد،الجلود

.ق،مفي"هو"يردلم(1)

(541)6ماجهوابن()989والترمذي3(1)63داودوأبو2(5614)أحمدأخرجه2()

بنعاصموفيه.الصديقةعائشةحديثمن(704)3/والبيهقي36(1/1)والحاكم

الكبير""التاريخفيالبخاريقال،الخطاببنعمربنعاصمبنادلهعبيد

.("الحديث"منكر(:394)6/

الصديقة.عائشةحديثمن(1421،5244)البخاريأخرجه)3(

من)939(ومسلم(4512،1258،1261،1263،)1253البخاريأخرجكما(4)

ع!ييه.النبيبناتإحدىغسلفيالأنصاريعطيةأمحديث

أخرجهوالحديث.الفقيمنوالتصرف"،المعركةقتلئ"الشهداء:الرسالةطبعةفي)5(

أحد.قتلئشأنفيادلّهعبدبنجابرحديثمن(4)970البخاري

جابرحديثمن(41)918"المسند"فيوالحديث)2788(،"والأحكامالسنن")6(

فيهوليس(،9704،)1343البخاريفيوأصلهأحمد.بهتفردمماوهوادلَّهُبهكَئهُ،رَ

يصلَّولميغسلوا،ولم،بدفنهم"وأمر:الراويكلاممنهوبل،تغسيلهمعنالنهي

يغسلهم"."ولم(:1347،)1346!ي!فعلهحكايةأو،"عليهم

-3(11/10)والبزار(151)5ماجهوابن3(134)داودوأبو2(12)7أحمدأخرجه)7(
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وهما،ثوبَيةفيويكفَّنوسدربماءيُغسَلأنأمرَالمُحْرِمُماتإذاوكان

.(1)رأسهوتغطيةتطييبهعنوينهى.ورداؤهإزاره:إحرامهثوبا

)3(؛البياضفيويكفِّنه)2(،كفنهيُحسِّنأنالميِّتَوليمنيأمروكان

البدنجميعسترعنالكفنُقصرإذاوكان)4(.الكفنفيالمغالاةعنوينهى

)5(.العشبمنشيئًارجليهعلىوجعل،رأسهغطَّى

فصل

لمفإن.لا؟"امدينعليه"هل:سألعليهيصلِّيميتإليهقدِّمإذاوكان

2(

3(

4(

5(

بنعاصمبنعليأيضًاوفيه.مختلط،السائببنعطاءفية(.41)4/والبيهقي

و"ميزانالزخار""البحر،عليةويُصِرّيغلطوكان،لينفيه،الواسطيصهيب

.(531)3/"للاعتداا

.عباسبنادلّهعبدحديثمن(012)6ومسلم()1265البخاريأخرجة

ادلّّه.عبدبنجابرحديثمن)439(مسلمأخرجه

والترمذي(1604)3878،داودوأبو3(12،29472،624)9أحمدأخرجه

بنادلّهعبدحديثمن33()5/والبيهقي3566(،1)472ماجهوابن)499(

منشاهدوله35(.1/4)والحاكم5()423حبانوابنالترمذيصححه،عباس

(0281)والترمذي2(0410)أحمدأخرجه،جندببنسمرةعنقلابةأبيحديث

ابيلابن""المراسيلانظر:خلافًا.سمرةمنقلابةأبيسماعفيأنعلى،وصححه

.(901)صحاتم

التمهيد""فيالبرعبدوابن(304)3/والبيهقي31(45)داودأبوأخرجه

وضعفهنظر،فيه:البخاريقال،الجنبيمالكابوهاشمبنعمروفيه(،441)22/

2(.09)3/"الاعتدال"ميزانانظر:.مسلم

وعندهم:،الأرتبنخبابحديثمن49(0)ومسلم()1276البخاريأخرجه

الإذخر".رجليه"على
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لأصحابهوأذِنَ،عليةيصلِّلمدَينعليهكانوإن،عليهصلَّىدَينٌعليهيكن

لا،بدَينهمرتَهنٌوالعبد،موجِبةوشفاعتُه،شفاعةصلاتهفانَّ؛عليهيصلُّواأن

المدين،علىيصلِّيكانعليةاللّّهفتحفلما.عنةيقضىحتىالجنةيدخل

لورثتة)1(.مالهويدعدَينه،ويتحمَّل

)2(.عليهوأثنىاللّهوحمِدكبَّر،عليهالصلاةفيأخذفإذا

الكتاببفاتحةالأولىالتكبيرةبعدفقرأ،جنازةعلىعباسابنوصلّى

نإ:سهلبنأمامةأبوقالوكذلكسنة)3(.أنَّهالتعلموا:وقالبها،وجهَر

سنة)4(.الأولىفيالفاتحةقراءة

ولا،الكتاببفاتحةالجنازةعلىيقرأأنأمرأنهع!يووّالنبيعنويذكر

بل،الجنازةصلاةفيالفاتحةقراءةتجبولاشيخنا:قال)5(.إسنادهيصح

سنة)6(.هي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(161)9ومسلم(ومواضع2،2)89البخاريعندهريرةأبيحديثانظر

الفصل.آخرفيبلفظهوسيأتي،هريرةأبيحديثمن6(0)9مالكأخرجه

اكأيلَّهُعَن!.رَعباسبناللّّهعبدحديثمن()1335البخاريأخرجه

فيوالنسائي(411،61511)79شيبةأبيوابن6(4)28الرزاقعبدأخرجه

صحيع،لاسناد(437،644)5/"الأوسط"فيالمنذروابن(1)989""المجتبى

لمجي!.النبيحياةفيولدسهلبنأمامةوأبو

لين،فيهمثلاثةإسنادهوفييزيد،بنتأسماءحديثمن(4/2621)الطبرانيأخرجه

.مجهولورابع

34(.1/2،2864)"الفتاوىمجموع"انظر:
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النبيعلىالصلاةَ)1(الصحابةمنجماعةعنسهلبنأمامةأبووذكر

.الجنازةصلاةفي!يروّ

هريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،الأنصاريسعيدبنيحمىوروى

:أخبركواللّّهأنا:فقالالجنازةعلىالصلاةعن)2(الصامتبنعبادةسالأنة

لاكانفلانًا)3(عبدكإنَّاللهمَّ:وتقول"!ي!ه،النبيعلىتصلِّيثمفتكبِّر،تبدأ،

مسيئًا،كانوإن.إحسانهفيفزِدْمحسنًا،كانإن،بهأعلمأنت.بكيُشْرِك

.بعدهتُضِلَّناولاأجرَه،تحرِمْنالااللهمَّ.عنهفتجاوز

فصل

عنحُفِظ)4(ولذلك.للميتالدعاءهوالجنازةعلىالصلاةومقصود

!)5(.عليهوالصلاةالفاتحةقراءةمنيُنقَللمماعنهونُقِل"!ي!النبي

ومن6)80)2/"الأم"فيالشافعيورواه93(.4/)"الكبرىالسنن"فيالبيهقيرواه(1)

أصحابمنرجلأخبره:بلفظ992()5/"السننمعرفة"فيالبيهقيطريقه

!ر.النبي

أبيهعنالمقبريسعيدأبيبنسعيدعن":والصحيح(،404/)البيهقيأخرجهكذا2()

شيبةأبيوابن6(24)5الرزاقوعبد6(0)9مالكعندكما"هريرةأباسألأنه

"."فلان:كعداما)3(

.""وكذلك:ن،مب،ق،م(4)

النبيعلىوالصلاةالفاتحةقراءةعنهتنقلغ!ولمالنبيعنتحفظلمولذلك:يعني)5(

("ينقللم"مافيما"و".للميتالدعاءُونقلعنهحفظكماالجنازةصلاةفيءلًجيط

عنه"ونقل:نفيفجاء،مِن""بسببالعباوةأشكلتوقد.نصبموضعفيمصدرية

المقصود.خلافولكنةنقل"،ما
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وأكرِمْ.عنةواعفُوعافِه،.وارحمهله،اغفر"اللهمَّ:دعائهمنفحُفِظ

ينقَّىكماالخطايامنونقِّهوالبرَد،والثلجبالماءواغسله.مُدْخلَهووسِّعنُزُلَه،

أهله،منخيرًاوأهلأ،دارهمنخيرًادارًاوأبدِله.الدنسمنالأبيضالئوب

عذابومنالقبرعذابمن5وأعِذْ،الجنةوأدخِله.زوجهمنخيرًاوزوجًا

.(1)النار"

وذكرناوكبيرنا،وصغيرناوميتنا،لحيِّنااغفر"اللهمَّ:دعائهمنوحُفِظ

توفَّيتَهومن،الإسلامعلىفاحْيِهمنَّااحييتةمناللهمَّوغائبنا.وشاهدناوأنثانا،

)2(."بعدهتُضِلَّناولااجرَه،تَحْرِمنالااللهمَّ.الإيمانعلئفتوفَّهمنا

،جواركوحَبْلِدمَّتكفيفلانبنفلانإنَّ))اللهمَّأيضا:دعائةمنوحُفِظ

وارحمه،لهفاغفر،والحقالوفاءأهلوأنتالنار،وعذابالقبرفتنةمنفقِهِ

الأشجعي.مالكبنعوفحديثمن)639(مسلمأخرجه(1)

والترمذي32(10)داودوأبو(0،8843571،64571،45522)9أحمدأخرجة2()

وابن(85801-18501)"و"الكبرى(1)869""المجتبئفيوالنسائي(4201)

من(414/)والبيهقي(1711-11)67"الدعاء"فيوالطبراني(41)89ماجة

عنهالطرقبعضففيكثيرًا،إسنادهفيعليهاختلفوقدكثير،أبيبنيحيىعنطرق

نقلةفيماالبخاريرجحهاالرواياتأصحوهي،أبيهعنالأشهليإبراهيمأبيعن

بعضوفي.مجهولانوأباهالأشهليفانضعيفةوهي،الحديثعقبالترمذيعنه

"هذا(:01)47""العللفيحاتمأبوقال،هريرةأبيعنسلمةأبيعنعنهالطرق

وهذا.!لمجي!("النبيأنسلمةأبو:يقولونإنما،هريرةأبو:يقولونلاالحفاظخطأ،

،47411،94711،89303)شيبةأبيوابن6(14)9الرزاقعبدأخرجةالمرسل

3040.)3
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.(1)"الرحيمالغفورأنتإنَّك

رزقتها،وأنتخلقتها،وانتربُّها،أنت"اللهم:أيضًادعائهمنوحُفِظ

جئناوعلانيتها،سرَّهاتعلم.روحهاقبضتوأنت،للإسلامهديتهاوانت

)2(.لها"فاغفرشفعاء،

للميِّت)3(.الدعاءباخلاصيأمروكان

بعدهالصحابةوكانخمسًا.كبَّرأنهعنهوصحَّ.تكبيراتأربعيكبِّروكان

)1(

)2(

)3(

فيالمنذروابن(41)99ماجهوابن32(20)داودوأبو(1061)8أحمدأخرجة

98()22/الكبير"و"المعجم(1)918"الدعاء"فيوالطبراني(486)5/""الأوسط

نتائج"فيالحافظوحسنة)758(،حبانابنوصححة.الأسقعبنواثلةحديثمن

.(4/204)الأفكار"

""الكبرىفيوالنسائي32(00)داودوأبو875(4،851)5أحمدأخرجة

حديثمن(442/)والبيهقي(1)186"الدعاء"فيوالطبراني(1-08501)8480

،الرواةبعضوجهالة،إسنادهفياضطراب:عللبملاثالحديثهذاعُلِّل.هريرةأبي

فقد"المسند"محققيتعليق:للتفصيلانظر.هريرةأبيعلىموفوفًارويوكونه

فيه.البحثأطالوا

فيوكتب.السابقالدعاءعلىمقدَّمًامبق،م،فيوفعالجملةهذهمعالأخيرالدعاء

أدريولا.مؤخر"":فيهاوالمؤخر،""مقدم:فيهاالمقدَّمالدعاءفي""وحفظفوقم

النبيِّوأمْرُ.العكسعلىاللفظينكتابةفيسهاأموالتأخيرالتقديمتأكيدبذلكأفصَد

وابن(41)79ماجهوافي31()99داودأبوأخرجة!تالدعاءبا-لإص5!يوّ

حبانابنعندبالتحديثصرّحوفد،إسحاقبنمحمدوفية3(،0،3770)76حبان

أطراف":انظر،إسحاقبنمحمدأفرادمنالدارفطنيوعدّه.الثانيالموضعفي

285(.)2/والأفراد"الغرائب
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ع!ي!النَّبيئَأنَّوذكرخمسًا،أرقمبنزيدفكبَّر(.1وسِتًّا)وخمسًاأربعًايكبِّرون

)2(.مسلمذكرهكبَّرها.

علىيكبروكانسِتًّا)3(،حُنَيفبنسهلعلىطالبأبيبنعليوكبَّر

ذكرهأربعًا.الناسسائروعلىخمسًاالصحابةمنغيرهموعلىسِتًّابدرأهل

.(4)الدارقطني

يكبِّرونكانوا:قالأنهعتيبةبنالحكمعنمنصور)5(بنسعيدوذكر

وسبعًا.وسِتًّاخمسًابدرأهلعلى

زادممايمنعلمع!يمّوالنَّبيئُمنها.للمنعموجبفلا،صحيحةآثاروهذه

.بعدهمنوأصحابههوفعلهبل،الأربععلى

ابنبحديثاحتجَّمنمنهم)6(،الأربععلىالزيادةمنمنعواوالذين

273(.26-0)7/"شيبةأنيابنمصنف"للآثار:انظر(1)

)579(.برقم)2(

فيهيذكرولم(4004)البخاريفيوأصله،صحيحباسناده36(/4)البيهقيأخرجه)3(

2(.54)7/"الباريفتح"انظر:العدد.

الأوسط""فيالمنذروابن(11)573شيبةأبيابنوأخرجه(،1)823برقم(4)

37(،/4)والبيهقي(1/794)الاَثار"معاني"فيوالطحاوي(431،435)5/

صحيح.وإسناده

والبيهقي(472)5/"الأوسط"فيالمنذروابن963()5الرزاقعبدوأخرجة)5(

فيالطحاويوأخرجه.الكوفيالأسديسلمةبنشقيقوائلأبيعن37()4/

الكوفي.النخعيقيسبنالحارثبنهمامعن794(1/)الآثار""معاني

".أربح":مب،ق،معداما)6(
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آخروهذاقالوا:(.1أربعًا)كبَّر!سًي!النَّبيُّعليهاصلَّىجنازةآخرأنَّعباس

قالقدالحديثوهذالمجيروّ.فعلهمنفالآخِربالآخِريؤخذوإنما،الأمرين

المليحأبيحديثعنأحمدسئل:قالحربأخبرني(")2(:"العللفيالخلال

لهليس،كذبهذاأحمد:فقال.الحديثفذكر.عباسابنعنميمونعن

الحديث.يضعوكان،الطحانزيادبنمحمد)3(رواهإنما.أصل

لماالملائكةأنَّعباسابنعنروىمِهْرانبنميمونبأنَّواحتجُّوا

وهذاآدم)4(.بنيياسنَّتكمتلك:وقالواأربعًا،عليهكبَّرتآدمعلىصلّت

)1(

)2(

)3(

)4(

(11/652)و"الكبير"(4745)""الأوسطفيوالطبراني28(0)يعلىأبوأخرجه

وقال.متروكالخزاز،عمرأبوالرحمنعبدبنالنضروفيه37(،4/)والبيهقي

أكثراجتماعأنإلا،ضعيفةكلهاأخروجوهمناللفظهذاروي"وقد:البيهقي

يكبرون"كانوا:وائلأبوقال."ذلكعلىكالدليلالأربععلىا!ددَّهُعَن!رَالصحابة

أصحابالخطاببنعمروجمعوستًّا،وخمسًاسبعًالمجيرِرادلّهرسولعهدعلى

التكبيربمعنى،تكبيراتأربععلىفجمعهم،رأىبماواحدكلّفأخبر"!يماللّهرسول

.الحارثبنهمامقالوبنحوه،"الجنازةعلى

264(.)5/المنير""البدرفيالملقِّنابنمنهنقله

."نلطحاا":منعسقطو.خطأهوو،"حمدأ":،عج،ص

والحاكم(181)8والدارقطني(الباحثبغية-272)""مسندهفيالحارثأخرجه

سليمانبنالفرات":الدارقطنيعندووقع،السائببنفراتفيه386(./1)

:الحارثعندووقع."الحديثمتروك،السائببنفراتهو"إنما:وقال"الجزري

زيادبنمحمدوفيهآخر،طريقوله.الألبانيذكرهفيماوكذلك،عمر"ابنعن"

.(704-604)6/"الضعيفة"انظر:.فراتنظير،اليشكريالطحان

فيذكرهماسيأني،أنسعنالحسنوعن،أُبَيئعُتَيُّعنعنالحسنعنرويوبنحوه

التالي.التخريج
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الذيالنيسابوريمعاويةبنمحمدذكرجرى)1(:الأثرمفيهقالقدالحديث

عنمنهافذكر،موضوعةًأحاديثهرأيت:قالاللّّهعبدأبافسمعتُ،بمكةكان

آدم،علىصلَّتالملائكةأنعباسابنعنمهرانبنميمونعنالمليحأني

أصحَّكانالمليحأبو:وقال،اللّّهعبدأبوفاستعظمهأربعًا.عليهفكبَّرت)2(

هذا.مثليرويأنمنلدّهوأتقىحديثًا

النبي!عنأُبَيٍّعن)4(عُتَيٍّحديثمن)3(البيهقيرواهبماواحتجُّوا

ياسنَّتكمهذه:وقالتأربعًا،عليه(فكبَّرت)ْ،آدمعلىصلّتالملائكةأنَّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(144/)4بغداد("تاريخ"فيالخطيبأخرجه

كبَّرت".اَدمعلىصلَّت"لما:مب

فياددّهوعبد(12011)شيبةأبيوابن(155)الطيالسيأيضًاوأخرجه36(،/4)

"الأوسط"فيوالطبراني(5004/)(""الأوسطفيالمنذروابن2(0421)"أبيه"مسند

لبيهقيوا3(1/44)لحاكموا(5181-181)3لدارقطنيوا(244،9529)6

علىالبصريالحسنعنطرقمن2(91،0)4/""المختارةفيوالضياء4(40)3/

مرفوعًا،مُسندًاكعببنأُبيعنعُتيعنعنه:الطرقبعضففي،فيهعليهاختلاف

والمرفوعالموقوفومدارمرسلًا.عنه:أخرىوفيموقوفًا،أُبيٍّعنعنه:بعضهاوفي

"الضعيفة"فيالألبانيضعفهوالحديث.مجهولوهو،السعديضَمْرةبنعُتيعلى

"المسند".محققيتعليق:طرقهلتفصيلوانظر3(.010)2872،

(811)6الدارقطنيأخرجه،عليهموقوفًامالكبنأنسعنالحسنعنأيضًاوروي

قال،المخرميجعفرأبوالقلانسيالوليدبنمحمدإسنادهوفي385(،/1)والحاكم

ضعيف.:لدارقطنيا

إلىبعضهمفغيَّره"كذا"،:وفوقه""عي:فيهاكانصأنَّويظهر.""غُنيّ:جفي

التخريج.مصادرمنأثبتماتصحيفذلكوكلُّ،الاخرىالنسخفيكما"يحمى"

فكبَّرت".آدمعلىصلتّ"لما:مب

654



وموقوفًا.مرفوعًارويوقد.يصحلاوهذا.اَدمبني

إنَّ:اللّهلعبدقلت)1(:علقمةقالخمسًا.يكبِّرونمعاذأصحابوكان

فقالخمسًا.لهمميِّتعلىفكبَّروا،الشاممنقدِموامعاذأصحابمنناسًا

انصرَففإذا،الإمامكبَّرماكبِّر.وقتٌالتكبيرفيالميِّتعلى"ليس:اللّهعبد

".فانصرِفْالإمام

فصل

يسلِّمكانأنه:عنهفروي،الجنازةصلاةمنالتسليمفي!هديهوأما

تسليمتين.يسلِّمكانأنه:عنهوروي،واحدةً

!لمجي!النبيأنهريرةأبيعنالمقبريحديثمنوغيره)2(البيهقيفروى

أحمدالإمامقاللكن.واحدةًتسليمةًوسلَّمأزبعًا،فكبَّر،جنازةعلىصلَّى

)1(

)2(

حزموابن37(/4)والبيهقي(6511)9شيبةأبيوابن6(04)3الرزاقعبدأخرجه

".الصحةغايةفيإسناد"وهذا:وقال(126)5/""المحلىفي

الأثرمعنبسنده4(414/)بغداد""تاريخفيالخطيبوذكر،البيهقيعندأجدهلم

عنالنيسابوريمعاويةبنمحمدحديثمن"رأيت:قالأنةأحمدالإمامعن

علىصلَّىلمجسمالنبيأنهريرةأبيعنالمقبريعنمحمدبنعممانعنالمخرِّمي

يكونأنوأخشي."موضوععنديوهذا":وقال"،تسليمةًوسلَّمأربعًا،فكبَّر،جنازة

أبيعن"وروّينا3(:550/)والاَثار"السننمعرفة"فييقولالبيهقيرأىلماالمؤلف

نأظنَّتسليمةً"وسلَّمأربعًاعليهافكبَّرجنازةعلىصلَّىأنه!سًيمالنبيعنهريرة

فيالبيهقيأخرجههـانماادئَة!كَتهُ،رَهريرةأبيعنالمقبريحديثالمقصود

ابنأخرجهوكذا،هريرةأبيعنأبيهعنالعنبسأبيحديثمن(443/)""الكبرى

العنبسوأبو36(.1/0)والحاكم(81)17والدارقطني(06211)شيبةأبي

تعديلًا.ولاجرحًافيهتكلممنأجدلمووالده،صدوق
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"."العللفيالخلالذكره.موضوععنديوهذا)2((:1)الأثرمزوايةفي

ابنته،جنازةعلى)3(أرأبيبنالدّهعبدأمَّنا:الهَجَريإبراهيمرز

وعنيمينهعنسلَّمثمخمسًا،سيكبِّرأنهظننَّاحتىساعةًفمكثأربعًا،فكبَّر

رأيتماعلىأزيدكملاإني:فقالهذا؟مالة)4(:قلناانصرففلما.شماله

!ي!)5(.اللّهرسولصنَعهكذاأو،يصنعع!ي!اللّّهرسول

تركهنيفعلهن!شًي!اللّهزسولكانخلالثلاثمسعود)6(:ابنوقال

ذكرهما.الصلاةفيالتسليممثلالجنازةعلىالتسليم:إحداهن،الناس

البيهقي.

)2(

)3(

)4(

)6(

المذكور.الحديثمعالخطيبأخرجه

مب.،م،قمن"هذا"قبلالواو

بعضتصرفمنوهوصلَّى".أنهأودنىأبيبناللّهعبد"حدثنا:المطبوعةالنسخفي

.النساخ

.صمنساقط"له"

وفيه.الموقوفاتيرفع،لينفيه،الهجريإبراهيموفيه(،43)3/البيهقيأخرجه

وفي"(:094)4/بغداد""تاريخفيالخطيبقال،الواسطيمسلمةبنمحمدأيضًا

والاَفة(.905-705)7/"الميزان"لسان:وانظر"،واضحةبأسانيدمناكيرحديثه

أصحابروىفيمابمرويةليستوهي("،شمالهوعنيمينه"عن:زيادةفيمنه

والبزاز)626(الجعد]ابنوشعبة)735(،]الحميديالثوريمثل؛عنهالهجري

]ابنالمحارنيالرحمنوعبد(5111)58شيبةأبي]ابنمعاويةوأبي335(()5

وغيرهم.(عنهنعيمأبيعن(1/594)الاَثار("]"معانيوشريك((51)30ماجه

أبوخالدبنيزيدإسنادهوفي82(،/01)والطبراني(4/43)البيهقيأخرجه

.مجهول،الرحمنعبد
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حاتم.وأبووالنسائيمعينابنضعَّفهالهجَريمسلمبنإبراهيمولكن

كبَّر:وقال،عنهسفيانعن(1)"حرملة"كتابفيالشافعيرواهقدهذاوحديثه

علىأزيدآّنيترونكممم:قالثم.فسلَّم،القومبهفسبَّح،ساعةًقامثمأربعًا،عليها

ورواه2(.)شمالهوعنيمينهعن:يقلولمأربعًا.!يوّكبَّرالنبيرأيتوقد،أرببع

شماله.وعنيمينهعن:يقلولمكذلكعنهالمحاربيحديثمن)3(ماجهابن

)6(:البيهقيقال(.عنه)هشريك4(بها)انفردشمالهوعنيمينهعنالسلاموذكرُ

.وغيرهالتكبيرفيأو،فقطالتكبيرفي!ي!النبيإلىعزاهثم

واحدةً.يسلِّمكانأنه:ذلكخلافأودنىأبيابنعنوالمعروف:قلت

أتعرف:اللّّهعبدلأبيقيل)7(:القاسمبنأحمدقال.عنهأحمدالإمامذكره

لا،:قال)8(؟الجنازةعلىتسليمتينيسلِّمكانأنهالصحابةمنأحدعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

03(.5)5/"السنن"معرفةفيالبيهقيذكره

."وشماله":ق،م

أبيابنحديثتخريجفيتقدموقد،الهجريأصحابمنوهو(،51)30برقم

أوف!.

الرواية.:يعني.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

طريقمن(1/594)الآثار""معانيفيالطحاويأخرجهإذكذلكليسأنهوالظاهر

البيهقيعندفيةوالافة.الزيادةهذهفيةوليسبة،الهجريعنشريكعننعيمأبي

أوفى.أبيابنحديثتخريجفيشرحهتقدموقد،الواسطيمسلمةبنمحمدقبلمن

3(.50)5/"السننمعرفة"في

.الخلالعن618()9/"التوضيح"فيالملقنابننقلة

طبعةفيوقعوالتأخيرالتقديموهذا،"تسليمتينالجنازة"على:الرسالةطبعةفي

والميمنية.للهنديةخلافًااللطيفعبد

657



عنخفيَّةً)1(واحدةًتسليمةًيسلِّمونكانواأنهمالصحابةمنستَّةعنولكن

وابن،الأسقعبنوواثلة،هريرةوأبا،عباسوابنعمر،ابنفذكر)2(.يمينه

بنوجابر،طالبأبيبنعلي)3(:البيهقيوزاد.ثابتبنوزيد،أوفىأبي

منعشرةفهؤلاء.حنيفبنسهلبنأمامةوأبا،مالكبنوأنس،اللّّهعبد

أمامة)4(أبيلأمِّهجدِّهباسموسمَّاه!ي!النبئيَأدركأمامةوأبو.الصحابة

التابعين.كبارومنالصحابةفيمعدودوهو،زرارةبنأسعد

فيالسنَّةعلىوالقياسللاثرتُرفَع:الشافعيفقال،اليدينرفعُوأما

وهوالصلاةفيكبَّرهاتكبيرةكلَفييديهيرفعكان!يووّالنبيفانَّ،الصلاة

قائم.

يرفعانكاناأنَّهمامالكبنوأنسعمرابنعنرواهمابالأثريريد:قلتُ

)5(.الجنازةعلىكبَّراكلَّماأيديهما

علىاليمنىيدهويضعالتكبيرأولفييديهيرفعكانأنه!عنهويُذكر

النسخ.مناثبتكما"التوضيح"وفي("،"خفيفة:المطبوعةالنسخفي(1)

"."التوضيحفيكما""يمينهم:والوجه.النسخجميعفيكذا)2(

3(.50)5/"السنن"معرفةفي)3(

".أمامةأبا"لأنَّ:نق،،معداما(4)

التمريض.بصيغةأنسأثروذكر،صحيحباسنادعمرابنأثر(444/)البيهقيأخرج)5(

رفع"جزءفيوالبخاري(411،60511)89شيبةأبيابنأيضًاأخرجهعمرابنوأثر

رواهفقدانسأثروأما(.5964/)""الأوسطفيالمنذروابن(701-01)5"اليدين

"البدرفيوعنه3(،10)5/"السنن"معرفةفيالبيهقيذكرهكماالقديمفيالشافعي

منقطع.وإسناده(،9271)3/الحبير("و"التلخيص386()5/المنير"
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هريرةأبيحديثمن)2(الترمذيوفي1(.(")"السننفيالبيهقيذكره.اليسرى

ومو.الجنازةصلاةفياليسرىيدهعلىاليمنىيدهوضع!صالنَّبئَيأنَّ

.الرُّهاويسنانبنبيزيدضعيف

ضر

فصلَّىالقبر.علىصلَّىالجنازةعلىالصلاةفاتتهإذاهديهمنوكان

يوقِّتولمشهر)5(،بعدومرةً)4(،ثلاثبعدومرةً)3(،ليلةبعدقبرعلىمرةً

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاَني.التخريجوانظر38(،4/)

(0831،1831)والدارقطني)5858(يعلىأبووأخرجه.وضعفه(01)77برقم

الضعف.فيالرُّهاويمثلوهو،الأسلمييعلىبنيحعىأيضًاإسنادهوفي،والبيهقي

عندوليس،عباسابنحديثمن59(4)ومسلم(21،0134)47البخاريأخرجه

ليلة.بعدكانأنهذكرمسلم

رافعأبيعنالبنانيثابتعنواقدبنحمادطريقمن(48-447/)البيهقيأخرجه

هذاواقدبن"وحماد:وقال.أيامثلاثةبعدقبرعلىصلىلمجي!النبيأنهريرةأبيعن

بنحمادعنالرواةبعضذكرهمايصحهـانمًا.البتةيصحلاالتأقيتوهذا،ضعيف

عندوأصله.."..يومذاتفذكره:الرواياتبعضلوفي،أيامبعدعنهافسألزيد:

دون،قبرٍعلىصلىلمجيدأنةبهثابتعنزيدبنحمادطريقمن(046)البخاري

عمربنعاصموفاةبعدقدِمعمرابنأننافععن94()4/البيهقيوأخرج.التوقيت

صحيح.!اسناده،عليهفصلىقبرهفأتىبثلاث

والبيهقي2(0)6/والطبراني(524،534)5/المنذروابن(01)38الترمذيأخرج

بعدسعدأمِّعلىصلّى!ك!يطاددّهرسولأنمرسلًاالمسيببنسعيدعن48()4/

:وقالموصولًاعباسابنعنالبيهقيأيضًاوأخرجه.صحيحوإسنادهبشهر،موتها

سعيد،بنسويدبهيتفردالإسنادهذافيسعدأمعلىصلاتهفىالكلاموهذا"

حكى-وفيمامضى،كمامرسلًالمجيبمالنبيعنالمسيبابنعنقتادةعنوالمشهور
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وقتًا.ذلكفي

من!يه)1(النبيعنيروىالقبر؟علىالصلاةفييشكُّمنأحمد:قال

هوإذبشهر،القبرعلىالصلاةَأحمدالإمامفحدَّ)2(.حسانكلُّهاأوجهٍستَّة

يبلَلمإذابماالشافعيوحدَّه)3(.بعدهصلَّىأنهلمجيوِرّالنبيعنرويماأكثرُ

غائبًا)5(.كانإذاللوليإلاحنيفةوأبومالكمنهاومنعالميِّت)4(.

)7(.المرأةووسط،الرجلرأسعنديقومأنه)6(:هديةمنوكان

بهحدّثلأحمد:قيلأنهحنبلبنأحمدعن384(()ص"مسائله"]فيداودأبو

هذا".بمثليُحدَّثلا:قال،زريعبنيزيدعنسويد

ناسخزيادةوهيالقبر".علىصلَّىالجنازةفاتتةإذا"كان:المطبوعةالنسخفيبعده(1)

الهندية.الطبعةعنهاصدرتالتيالنسخةفيقارئأو

.3(4)3/لاستذكار"او"(5/314)"لأوسطا":وانظر(،544)3/لمغنيا2()

81(.4)2/والكوسج(2134/)صالحبرواية""مسائلهانظر:)3(

.(1/942)للشيرازي"المهذَّب":انظر(4)

.(1/09)نيللمرغينا"يةالهدا"،(1/752)"ونةلمدا"،(5/314)"لأوسطا"(5)

."أن":ن،مب،م،قعداما6()

وابن(4301)والترمذي3(491)داودوأبو(08121،41113)أحمدأخرجه)7(

،الترمذيحسنه.مالكبنإنسحديثمن33()4/والبيهقي(41)49ماجه

الجنائز""أحكامفيالألبانيوصححه2(،14)7/المقدسيالضياءواختاره

.(561و412-123)5/""المحلىفيحزمابنبهواحتج(،901)ص

بنسمرةحديثمن)649(ومسلم(1331،1332)332،البخاريأخرجوقد

شأنفيشيئًايخرجاولم.المرأةوسطالجنازةصلاةفي!ك!ي!النبيقيامفيجندب

الرجل.
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فصل

يصلَّى"الطفل:قالأنهعنهفصحَّ.الطفلعلىالصلاة:هديهمنوكان

)1(."عليه

منفانَّهم،أطفالكمعلى"صلُّوامرفوعًا:)2("ماجهابن"سننوفي

."افراطكم

علىيصلَّىأنيجبمتىأحمد:سألتُعَبْدة)3(:أبيبنأحمدقال

فحديث:قلت.الروحفيهينفخلأنهأشهر،أربعةعليهأتىإذا:قال؟السِّقْط

فيليس:قلت.مرفوعصحيح:قال؟"عليهيصلَّى"الطفل:شعبةبنالمغيرة

المسيِّب.بنسعيدقالهقد:قال؟غيرهولاالأشهرالأربعةبيانهذا

اختُلِفقد:قيلمات؟يومإبراهيمابنهعلى!ي!النبئيُصلَّىفهل:قيلفان

ابنإبراهيممات:قالتعائشةعن4()""سننةفيداودأبوفروى،ذلكفي

فيوالنسائي(1301)والترمذي3(081)داودوأبو(62181)أحمدأخرجه(1)

بنوا(0802،1802،6802)"لكبرىاو"(2491،3491،8491)"لمجتبىا"

)976(حبانوابنالترمذيصححه،شعبةبنالمغيرةحديثمن(1ه)70ماجة

للدارقطني"العلل"انظر:،ووفقهزفعهفياختلفوقد363(.1/5،35)والحاكم

المسند"."محققيوتعليق(21)58

بنالبختريوفيه.ماجهابنبهانفردمماوهو،هريرةأبيحديثمن(051)9برقم)2(

.مجهولوأبوه؛متروك،الطابخيعبيد

داود"أبيو"مسائل(176)3/"صالحمسائل"فينحوهاولكن،روايتهعلىأقفلم)3(

.(2181/)رجبلابن"الباريفتحو"(584)3/"المغنيو"223()ص

صرحوقد(،1/705)الآثار"معاني"فيوالطحاويأحمدوأخرجه3(،1)87برقم(4)

ونقل=338(،/1)"الإصابة"فيإسنادهالحافظوحسن،بالتحديثإسحاقابن
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!ص.اللّّهرسولعليهيصلِّفلمشهرًا،عشرثمانيةابنوهو!يم،النبي

ابنعنأبي،حدَّثني:قالإبراهيمبنيعقوبثناأحمد)1(:الإمامقال

عَمْرةعنحزم،بنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللّهعبدحدثني،إسحاق

منكرجدًّا،حديثهذا)2(:حنبلروايةفيأحمدوقال.فذكره.عائشةعن

.إسحاقابن)3(منوهو

ثناعامر،بنأسودثناأبي،حدثني4(:اللّّه)عبدعلىوقرئ:الخلالقال

ادلّهرسولصلَّى:قالعازببنالبراءعنعامر،عنوجابر،قال)5(:،إسرائيل

شهرًا.عشرستةابنوهو)6(،إبراهيمابنهص!ىلى

أيضًاالبرعبدابنعنونقل،ذكرهالاَنيإياهأحمدبتضعيففعقّبةحزمابنتصحيح

تضعيفه.

263(.0)5برقم(1)

وفي.حنبلذكردونبنصها(423)2/"المتناهية"العللفيالجوزيابننقلها)2(

فقط.منكر""حديث:بلفظحنبلعن338(/1)"الإصابة"

الطبعةفيكانإذ،الميمنيةالطبعةفيوقعالتصرفوهذا."ووَهَّى":الرسالةطبعةفي)3(

هكذا!فأصلحوه،بعده""منبسقوط"وهو("الهندية

وأخرجة(،)79184"المسند"فيأحمدوأخرجه)3672(."العلل"كتابفي:يعني)4(

ضعيف.الجعفيوجابربه،الأسودطريقمن9()4/البيهقي

وجابر".إسرائيلحدثنا:قالعامربنأسود..".":"العللفيعامر.بنأسود:يعني)5(

"جابر:الرسالةطبعةوفي.جابر"عنإسرائيلحدثنا..."(:184)79"المسند"وفي

الفقي.زيادة"و"الجعفي(".الجعفي

هناالمنقولواللفظ،تنبيهدون"المسند"منزادوه.(""ومات:بعدهالرسالةطبعةفي)6(

!"المسند"منلا""العللمن
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صلّىءلمج!النبيابنإبراهيمماتلما:قالالبهيعن(1داود)أبووذكر

بنادلّّهعبدوالبهيُّاسمه،مرسلوهذاالمقاعد)2(.في!ادلّهرسولعليه

كوفيّ.يسار،

إبراهيمابنهعلىصلّى!يطالنَّبيَّأنَّرباجأبيبنعطاءعنوذكر)3(

السَّنة.تجاوزقدكانفإنهعطاءفيهوهِم،مرسلوهذا.ليلةًسبعينابنوهو

صحةومنععليةالصلاةأثبتمنفمنهمالاَثار،هذهفيالناسفاختلف

حديثمحالمراسيلوهذه:قالوا.وغيرهأحمدالإمامقالكماعائشةحديث

بعضًا.بعضُهايشُدُّالبراء

هذهوضعَّف)4(،الجعفيبجابرالبراءحديثضعَّفمنومنهم

منها.أصحُّإسحاقابنحديث:وقالالمراسيل

فقالت)5(،عليهيصلِّلملأجلهالذيالسببفيهؤلاءاختلفثم

له،شفاعةهيالتي)6(عليهالصلاةعن!ي!اللّّهرسولببنوَّةاستغنى:طائفة

عليه.الصلاةعنبشهادتهالشهيداستغنىكما

والحديث9(،4/)البيهقيوأخرجه(،143)"المراسيلو"3(1)88""السننفي(1)

صحيح.مرسل

وقيل:المسجد.بابعندموضعهو:قيل"493(:/1)الأنوار"مشارق"في2()

."...عثماندارعنددكاكينهي:مالكعنحبيبوقال.حولهمصاطب

صحيح.مرسلوالحديث9(،/4)اليبهقيوأخرجة)3188(،عقب"السنن"في)3(

.ص،جفي"ضعَّف"يردلم(4)

5(.9-1/58)"و"الاستيعاب31(1/2)"السننمعالم":الاَتيةالأقوالفيانظر5()

الفقي.لنشرةتبعًا"قربة":زيادة"الصلاة"قبلالرسالةطبعةفي)6(
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بصلاةفاشتغل،الشمسكسفتيومماتإنه:أخرىطائفةوقالت

عليه.الصلاةعنالكسوف

فقيل:،عليهبالصلاةأمرفإنهالآثارهذهبينتعارضلا:فرقةوقالت

يصلِّلم:فقيل،الكسوفبصلاةلاشتغالهبنفسهيباشرهاولم.عليهصلَّى

عليه.

تعارضوإذا،علمزيادةَمعهلأنَّ،أولىالمثبترواية:فرقةوقالت

أعلم.وادلّه.الإثباتقُدِّموالإثباتالنفي

فصل

غلَّمنعلىولا)1(نفسهقتلمنعلىيصلِّيلاأنهلمجيوِوّهديهمنوكان

)2(.الغنيمةمن

أنهعنهفصحَّ.المرجومكالزانيحدًّاالمقتولعلىالصلاةفيعنهواختلِف

وقداللّه،رسولياعليهاتصلِّيعمر:لهفقالرجمها،التيالجهنيةعلىصلّى

لوَسِعَتْهم،المدينةأهلمنسبعينبينقُسِمتلوتوبةًتابت"لقد:فقال؟زنت

)3(.مسلمذكره."؟للّهبنفسهاجادتأنمنأفضلَتوبةًوجدتَوهل

لهفقال:وقال،مالكبنماعزقصة)4(""صحيحهفيالبخاريوذكر

.سمرةبنجابرحديثمن)789(مسلمأخرجة(1)

غزاةفيغلّمَنعلىيصلِّلم!يدأنهخالدبنزيدحديثمن(0132)مالكأخرج2()

خيبر.

.(1)696برقم)3)

اللّه.عبدبنجابرحديثمن682(0)برقم)4(
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عليهالصلاةذ!رفيالزهريعلىاختُلِفوقد.عليهوصلّىخيرًا،!النَّبيُّ

أصحابمنثمانيةوخالفهعنه،الرزاقعبدعنغيلانبنمحمودفأثبتها

يحيىبنومحمد،راهويهبنإسحاق:وهُم(.1يذكروها)فلمالرزاقعبد

المتوكل،بنومحمدعلي،بنوالحسن،حبيببنونوح،الذهلي

.الرَّماديمنصوربنوأحمد،زنجويهبنوحميد

لإجماعخطأ،عليهصلَّىإنَّه:غيلانبنمحمودوقول)2(؟البيهقيقال

علىالزهريأصحاب)3(إجماعثم،خلافهعلىالرزاقعبدأصحاب

خلافه.

"ما:الخدريسعيدأبوفقال،مالكبنماعزقصةفياختُلِفوقد

"استغفِروا:قالإنه:الحصيببنبُريدةوقال.سبَّه"ولاله،استغفر

)5(.مسلمذكرهما.مالكبنلماعزادلّهغفرفقالوا:"،مالكبنلماعز)4(

الرزاقعبدحديثوهو)6(،البخاريذكره،"علمِه"فصلَّىجابر:وقال

المعلَّل.

خيرًا،!يمّالنبيفقال":بلفظالدبريبروايةالمطبوع()13337"مصنفة"فيوهو(1)

".عليةيصلِّولم

الصغير"السننو"2(18)8/الكبير"السنن"وانظر:03(1/2)2"السنن"معرفةفي)2(

قلعجى(..ط)2538-

أجمع".":ص)3(

.مفيخرمبعدهوقع4()

.(5916،)4916برقم)5(

قريبًا.تقدموقد682(،0)برقم)6(
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الصلاةعنينهَولمء!ي!،النبيعليهيصلِّلم:الأسلميبرزةأبووقال

.(1داود)أبوذكره.علية

ماعزوحديثعليها)2(.صلّىأنهفيهيُختلفلمالغامديةحديث:قلت

يغفربأنله)3(دعاؤههيفيهالصلاةفإنَّ،ألفاظهبينتعارضلا:يقالأنإما

نأوإماوتحذيرًا.تأديبًاجنازتةعلىالصلاةتركههيفيهالصلاةوتركُ،لهاللّّه

الغامدية.حديثإلىعنهعُدِلألفاظهتعارضتإذا:يقال

ضر

سنَّةكانتوهذه،أمامهماشيًاالمقابرإلىتبعهعليهصلَّىإذاوكان

)4(.بعدهمنالراشدينخلفائه

وفي31(.0)ص"ومنسوخةالحديث"ناسخفيشاهينابنوأخرجه)3186(،برقم(1)

.إبهامإسناده

23(./1)596مسلماخرجه2()

الدعاء".":ص)3(

،001)7والترمذي3()917داودوأبو6(4،9394،240)953أحمدأخرجه(4)

(28302-810)"الكبرىو"(4491،5491)""المجتبىفيوالنسائي(8001

سالمعنالزهريعنطرقمن3(30-4047)5حبانوابن(4821)ماجهوابن

والترمذي6(00)مالكفأخرجه،وصلةفياختلفوقدعمر.بناللهعبدأبيةعن

عنالزهريعنطرقمن937(/1)الآثار"معاني"فيوالطحاوي(001)9

والنسائيوالترمذيوالبخارياحمدصوَّبةالذيوهومرسلًا.وصاحبيةع!ي!النبي

الكبير"و"العلل(1-24143)صالدّهعبدروايةأحمد"مسائل":انظر.والدارقطني

للمؤلف"السننتهذيبو"271()6للدارقطني"العللو"(531)صللترمذي

(/2.)367-936

-(1)483ماجهوابن(0101)الترمذيعندكما،أنسعنالزهريعنبعضهمورواه
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يكونأنماشيًاكانوإنوراءها،يكونأنراكبًاكانإنتبعهالمنوسَنّ

شمالها)2(.عنأويمينهاعنأوأمامها(1أو)خلفهاإمامنهاقريبًا

دبيبوأمارمَلًا.بهاليرمُلونكانواإنحتىبهابالإسراعيأمروكان

للتشبُّهمتضمِّنة،للسنةمخالفةمكروهةفبدعةخطوةً،خطوةًاليومالناس

ذلك،يفعلمنعلىالسوطيرفعبكرةأبووكاناليهود.الكتاببأهل

رمَلًا)3(.نرمُل!ي!اللّهرسولمعونحنرأيتُنالقد:ويقول

دون"ما:فقال،الجنازةمعالمشيعن!ي!نبيَّناسألنامسعود:ابنوقال

.(4)"السنن"أهلرواه."الخَبَب

)1(

)2(

)3(

)4(

والدارقطنيُّ(الترمذيعنهنقله)فيماالبخاريقالكماخطأوهو(،17/)13والبزار

26(.217،)588""العللفي

"وإما".:ج

من(1481)ماجهوابنوالنسائيوالترمذيداودوأبو(181)62أحمدأخرجه

وقد.ووفقهرفعهفياختلافمعوغيرهالترمذيوصححه،شعبةبنالمغيرةحديث

مفصلًا.تخريجهتقدم

داودوأبو-الموقوفالجزءدونالمرفوع-2(0،23880)375أحمدأخرجه

(0502و1502)"الكبرىو"(2191و91)13""المجتبىفيوالنسائي)3182(

،1/535)والحاكم3(430و4403)حبانابنصححه22(،4/)والبيهقي

أبيبنعثمانجنازةفيكانأنهشعبةطريقمنداودأنيوعند(.3554،564/

رأيتُنالقد":فقالسوطهفرفعبكرةأبوفلحِقهمخفيفًامشيًايمشونوكانواالعاص

"جندببنسمرةجنازة":شعبةغيرقالولكنرملًا"،نرمللمجيِ!اللّّهرسولمعونحن

.(2011)حاتمأبيلابن""العللانظر:.خطأوهوداود،أبيغيرعندكما

3734،9393،)3585،أحمدوأخرجه(،1101)والترمذي3(841)داودأبو

المجبِّر،-يحىوفيهمسعود.بنادلّّهعبدحديثمن25(22،)4/والبيهقي4(011
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والملائكةُلأركبَا!كن"لم:ويقول،الجنازةتبعإذايمشيوكان

ركب.وربمامشىفربماعنهاانصرففإذا(.1)"يمشُون

فلا)2(الجنازةتبعتم"إذا:وقال،توضعحتىيجلسلمتبعهاإذاوكان

)3(."توضعحتىتجلسوا

قال:قلت)4(.بالأرضوضعهاوالمراد:تيميةابنالإسلامشيخقال

)1(

)2(

)3(

)4(

كوفي،وهذاالجابر...،يحيرووهو،اديهعبدبنيحمىهو،ضعيفاوهوداود:أبوقال

بنعائذ(ماجدةأبو:)ويقالماجدأبوأيضًاوفية."يعرفلا.،..بصريماجدةوأبو

مَن:ليحيىقيل:عيينةابنقال:الحميديقال":وقالالبخاريضعفه،نضلة

.الترمذينقله،فحدَّثنا"طارطائر:قالهذا؟ماجدأبو

""الكبرىفيوالنسائي3()177داودوأبو(181،18181)62أحمدأخرجه

أبيبنيحيىطريقمن23()4/والبيهقي(4811)ماجهوابن6856(4-685)

الترمذيصححة!شًمو،اللّهرسولمولىثوبانعنالرحمنعبدبنسلمةأبيعنكثير

7(.)صهالجنائز"أحكام"فيوالألباني35(1/5)والحاكم3(40)9حبانوابن

بنزيدعنكثيرأبيبنيحيىعنأنهورجح(1)780""العللفيحاتمأبوخطأه

سلمةأبيعنيكونأنواستبعدعشي!،النبيعنثوبانعنسلَّامأبيجدهعنسلام

ابنقاله،ثوبانمنيسمعولم،يرسلثقةالحبشيممطورهوسلاموأبو.ثوبانعن

2(.01/69)"التهذيب"تهذيبانظر:،حاتموأبوالمدينيوابنوأحمدمعين

عن(ضعيف)وهومريمأبيبنبكرأبيطريقمن(5201)الترمذيوأخرج

رويأنهذكرثم،بنحوهمرفوعًاثوبانعن(الإرسالكثير)وهوسعدبنراشد

أصح.الموقوفأنالبخاريعنونقلموقوفا،

."جنازة":.ع"اتبعتم":ك

.الخدريسعيدأبيحديثمن)959(ومسلم(9013و0131)البخاريأخرجه

23(.1/0)"المستقيمالصراطاقتضاء":انظر
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،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،الثوريالحديثهذاروى(:1داود)أبو

)2(:وقالسهيلعنمعاويةأبوورواه"،بعالأرضتوضع"حتى:فيهوقال

معاوية.أبيمنأحفظوسفيان:قال.اللحد"فيتوضع"حتى

!ي!اللّّهرسولكان:قالالصامتبنعبادةعنداود)3(أبوروىوقد

قال،رافعبنبشرإسنادهفيولكناللحد.فيتوضعحتىالجنازةفييقوم

حديثه.فييتابعلا:البخاريوقال.الحديثفيبالقويليس)4(:الترمذي

ليس:النسائيوقالبمناكير.حدَّث:معينابنوقال.ضعيفأحمد)5(:وقال

لها)6(.المتعمدكأنهموضوعةأشياءيروي:حبانابنوقال.بالقوي

فصل

خلقماتفقد.ميِّتغائبكلِّعلىالصلاةُوسنَّتههديهمنيكنولم

علىصلَّىأنهعنهوصحَّ.عليهميصلِّفلمغُيَّب،وهم،المسلمينمنكثير

)3173(.عقب)1(

الواو.دون"قال":قعداما2()

داودأبوأخرجهوالحديث.الفقيمنوالزيادة""الترمذي:بعدهالرسالةطبعةفي)3(

والبيهقي(132)7/والبزار(451)5ماجهوابن(0201)والترمذي3()176

منكروأبوهنظر؛فيه:البخاريقال،جنادةبنسليمانبناللّهعبدوفية28(،)4/

ماجهوابنالترمذيطريقوفيولاءً.6(/801،4)5/الكبير"التاريخ"،الحديث

المصنف.سيذكرهكماضعيف،رافعبنبشر

الحديث.عقب""الجامعفي4()

أحمد".الإمام":ص)5(

317)./1)"الاعتدالميزان9:بعدهومَنالبخاريلقولانظر)6(
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الميِّت)1(.علىصلاتهالنجاشي

:طرقثلاثةعلىذلكفيالناسفاختلف

وهذا.غائبكلِّعلىالصلاة:للأمةوسنَّةمنهتشربعهذاأنَّأحدها:

عنه.الروايتينإحدىفيوأحمدالشافعيقول

قال.لغيرهذلكوليسبه،خاصّهذا:ومالكحنيفةأبووقال

صلاتَهيراهوهوعليهفصلَّى،سريرُهلهرُفِعَيكونأنالجائزومن:أصحابهما

لمهـانوالصحابةالبعد.منمسافةعلىكانوإنالمشاهَدالحاضرعلى

عنهينقللمأنههذاعلىويدلقالوا:.الصلاةفي!للنبيتابعونفهميروه

سبيلولاسنة،فعلَهأنَّكماسنَّةوتركُه،غيرهالغائبينكلِّعلىيصلِّيكانأنه

حتىلهوُيرفَع،البعيدةالمسافةمنالميتسريريعاينأنإلىبعدهلأحد

به)2(.مخصوصذلكأنَّفعُلِم،عليهيصلِّي

)3(.غائبوهوالليتيمعاويةبنمعاويةعلىصلَّىأنَّهعنةرويوقد

قال-زيدَلابن:ويقال-زيدبنالعلاءإسنادهفيفإنَّ،يصحُّلاولكن

عن،هلالبن)5(محبوبورواه.الحديثيضعكان)4(:المدينيبنعلي

.(159)ومسلم(421)5البخاريهريرةأبيحديثمنأخرجه(1)

(171)2/الهماملابنالقدير"فتحو"67(2/)للسرخسي"المبسوط"انظر:2()

)3/1183(."التلقينو"شرح

.(4/05)البيهقيأخرجة)3(

:(052)6/الكبير"التاريخ"فيالبخاريوقال99(،)3/("الاعتدالميزان":انظر(4)

."الحديثمنكر"

تحريف.،محمود"":ج(ه)
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علية.يتابعلا)2(:البخاريقال(.1أنس)عن،ميمونةأنيبنعطاء

لمببلدماتإنالغائبأنَّالصواب)3(:تيميةابنالإسلامشيخوقال

النجاشيعلى!صالنبيصلَّىكما،الغائبصلاةعليهصُلِّيفيهعليهيصلَّ

يصلَّلمماتحيثعليةصُلِّيوإن.عليهيصلَّفلمالكفار،بينماتلأنة

!ي!والنبيُّ.عليهالمسلمينبصلاةسقطقدالفرضلأنَّ،الغائبصلاةعليه

وهذا،موضعلهوهذا.سنَّةوتركُهسنَّة)4(،وفعلُه.وترك،الغائبعلىصلَّى

أعلم.واللّّه.موضعله

والمشهور.التفصيلهذاوأصحُّهاأحمد،مذهبفيالثلاثةفالأقوال

(.مطلقًا)ْعليهالصلاةأصحابهعند

ضر

وصحَّلها)6(.بالقياموأمَربه،مرَّتلماللجنازةقامأنه!ي!عنهوصحَّ

271()القراَن"فضائل"فيضريسوابن()4268يعلىأبوالطريقهذامنأخرجه(1)

.(4/15)لبيهقيوا(1/824)9والطبراني

البيهقيوعنه6(01/4)محبوبترجمةأولفي"الكامل"فيعديابنأسنده2()

.(244)3/"الاعتدالميزان"وانظر:(.ه41/)

.(177)6/"المسائلجامع"انظر:)3(

.المطبوعمنساقطسنة""لفظ)4(

533(.)2/"الإنصافو"353()3/"الفروع"انظر:)5(

أيضًاوأخرجاه.ربيعةبنعامرحديثمن)589(ومسلم(13)70البخاريأخرجه)6(

.()959ومسلم(0131)البخاريسعيد:أبيحديثمن
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الأمرين.اَخروالقعودمنسوخالقيام:فقيلذلك،فيفاختُلِفقعد)1(.أنهعنه

للجواز)2(.بيانوتركُه،للاستحباببيانوفعلُه،جائزانالأمرانبل:وقيل

)3(.النسخادعاءمنأولىوهذا

فصل

غروبهاعندولاالشمسطلوععندالميِّتيدفنلاأن:هديهمنوكان

)4(.الظهيرةقائميقومحينولا

الميِّترأسعندمنوتوسيعهالقبر،وتعميقاللَّحد،:هديةمنوكان

وباللّّه،اللّه،"بسم:قالالقبرفيالميِّتوضعإذاكانأنهعنهويذكر.ورجليه

ملَّةوعلىاللّّه،سبيلوفياللّّه،"بسم)6(:روايةوفي(.)ه"اللّّهرسولملَّةوعلى

".اللّّهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

طالب.أنيبنعليحديثمن)629(مسلمأخرجه

368(.)3/"الفروع"انظر:.الإسلاموشيخعقيلابنمذهبوهذا

365(.362-)2/"السننتهذيب"فيالمسألةفيالقولالمؤلفأفاضوقد

عامر.بنعقبةحديثمن831()مسلمأخرجه

32()13داودوأبو6(2184،0994،2335.0537،111)أحمدأخرجه

وابن(0551)ماجهوابن(08601)"الكبرى"فيوالنسائي(401)6والترمذي

بناللهعبدعنطرقمن(هه)4/والبيهقي366(/1)والحاكم31(01)حبان

فيوالدارقطني(18601)النسائيورجح،ووقفهرفعهفياختلفوقدمرفوعًا.عمر

.(145)عقبالمحرر""فيالهاديعبدابنقالوبه،الوقفَ)2838(""العلل

.(0231-9221)3/الحبير")التلخيصوانظر:

عمر،ابنعنطريقينمن(هه)4/والبيهقي(0551،5531)ماجهابنأخرجه

السابق.التخريجوانظر.موقوفأنهوالصحيح
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قبلمنالتُّرابَ)2(دُفِنإذاالميِّتعلىيحثوكانأنهأيضًاعنة(1ويذكر)

ثلاثًا.رأسة

لهوسأل،وأصحابههوقبرهعلىقامالميِّتدفنمنفرغإذاوكان

)3(.التثبيتلهيسألواأنوأمرهم،التثبيت

.اليومالناسيفعلهكماالميِّتَ،يلقِّنولاالقبرعنديقرأيجلسيكنولم

عنأمامةأبيحديثمن")4("معجمهفيالطبرانيرواهالذيالحديثوأما

فليقُمْ،قبرهعلىالترابفسوَّيتم،إخوانكممنأحدمات))إذا:لمجي!النبي

يا:يقولثم.يجيبولايسمعهفإنه،فلانيا:ليقلثم،قبرهرأسعلىأحدكم

:يقولفإنه،فلانةبنفلانيا:يقولثمقاعدًا.يستويفانه،فلانةبنفلان

شهادة:عليهخرجتَمااذكر:فليقل.يشعرونلاولكنادلّّه،يرحمكأرشِدْنا

وبالإسلامربًّا،بادلّّهرضيتَوآَنك،ورسولهعبدهمحمدًاوأنَّادلّّهإلاإلةلاأن

من(4)673"الأوسط"فيوالطبراني(5651)ماجةوابن8(840)أحمدأخرجه(1)

"،باطلحديثهذا"(:)483لابنه"العلل"فيحاتمأبوقال.هريرةأبيحديث

"علله"فيالدارقطنيقالوكذلك.مرسلسلمةأبيعنأنة(01)26ورجح

(4917).

.كمنساقط"التراب":لفظ2()

لاعادلنشرة-041)6"السنة"فيأحمدبناللّهوعبد322(1)داودأبوأخرجة)3(

"عملفيالسنيوابن5(70)5/"الأوسط"فيالمنذروابن9(1)2/والبزار(حمدان

المقدسيوالضياء(4/56)والبيهقي37(1/0)والحاكم537()ص"والليلةاليوم

حسن.وإسناده،عثمانحديثمن(1/522)"المختارة"في

وصايا"فيالرِبْعيزَبْرابنوأخرجه(.4121)الدعاء""وفي2(94)8/الكبير""(4)

.(64)ص"الموتعندالعلماء
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بيدمنهماكلّيأخذونكيرًامنكرًافانَّإمامًا.وبالقرآننبيًّا،وبمحمددينًا،

حجيجَهادلّّهفيكون،حجتهلُقِّنمنعندنقعدمابنا،انطلِق:ويقولصاحبه

إلئ"فينسُبه:قال؟أمَّهيعرفلمفإن،اللّّهرسوليا:رجلفقال.دونهما"

)1(.رفعهيصحُّلاحديثفهذا.حوَّاء"بنفلانياحوَّاء:

دُفِنإذايصنعونهالذيفهذا:ادلّّهعبدلأبيقلت2(:)الأثرمقالولكن

شهادةالدنيا:عليهفارقتَمااذكرفلانةبنفلانيا:ويقول،الرجليقف:الميت

أبوماتحين،الشامأهلإلاهذافعَلأحدًارأيتما:فقال.ادلّّهإلاإلهلاأن

أبيبنبكرأبيعنفيهيرويالمغيرةأبووكان.ذاكفقال،إنسانجاءالمغيرة

يريد:قلت.فيهيرويعياشابنوكان.يفعلونهكانواأنهمأشياخهمعنمريم

أمامة.أبيعنالطبرانيرواهالذيهذاعياشبنإسماعيلحديث

بنوضَمْرةسعدبنراشدعن)3(""سننةفيمنصوربنسعيدذكروقد

عنهالناسوانصرفقبرهالميِّتعلىسُوِّيإذاقالوا:عميربنوحكيمحبيب

أشهداللّّه،إلاإلةلا:قل،فلانيا:قبرهعندللميِّتيقالأنيستحبُّونفكانوا

ونبمى،الإسلاموديني،ادلّهربِّي:قل،فلانيا-،مراتثلاث-اددّهإلاإلهلاأن

فلا،ضعفهعلىمتفقالحديثهذا"373(:)3/"السنن"تهذيبفيالمؤلفوقال(1)

-9122)2/الأسفار"حملعنالمغني"فيالعراقيأيضًاوضعفة.حجة"بهتقوم

)346(."الحسنةالمقاصد":وانظر)753(.الإرواء""فيوالالبانيالطبرية(دار

التلخيص""فيوالحافظ933(338-)5/المنير""البدرفيالملقنابننقله)2(

.(384)3/"المغني":وانظر.(7421-8421)3/

المنير""البدرفيالملقنابنأيضًاوذكره2(.9ه4)للمقدسي"والأحكامالسنن")3(

ابنعنالملقنابنونقل(.4712-4612)3/"التلخيص"فيوالحافظ338()5/

بقائم.ليسوإسنادهضعيفأنةوالنوويالصلاح
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)1(.ينصرفثممحمد.

فصل

لَبِن،ولاحجرولاباجرّبناوهاولاالقبور،تعليةع!ي!هديهمنيكنولم

مكروهةبدعةهذاوكلُّعليها.القِبَاببناءولاتطيينها،ولاتشييدهاولا

طمَسَهإلاتمثالًايدعلاأن)2(طالبأبيعليُّبنبعثوقد.لهديهمخالفة

نأونهىكلِّها.المُشْرِقةالقبورهذهتسويةُفسنتهسوَّاه)3(.إلامُشْرِفًاقبرًاولا

)4(.عليهيُكتَبوأن،عليهيُبنىوأنالقبر،يجصَّص

وقبرالكريمقبرهوهكذا،لاطئةًولامشرفةًلاأصحابهقبور)5(وكانت

مبنيُّولالاالحمراء،العرصةببطحاءمبطوحمسنَّم!يمّوقبره.صاحبيه

)6(.صاحبيهقبروهكذا.مطيَّن

)8(.بضحرةقبرهيرفُ)7(يريرمَنقبرَيُعلِمدار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1/23)للمصنف"لروحا":نظروا

الفقي.منوالزيادة،"اليمن"إلى:بعدهالرسالةطبعةفي

طالب.أنيبنعليحديثمن)969(مسلمأخرجه

اللّه.عبدبنجابرحديثمن079()مسلمأخرجة

".وكان":كعداما

مسنَّمًا.لمجرِرّالنبيقبررأىأنهالتمارسفيانعن(0913)البخاريأخرجه

أمثلةومن.للمجهولبالبناءجفيوضبط.كمن("يعرف"سقطوقد.يعرفأن:يعني

باللّهتؤمنلامرأةيحلّ"لا:حبيبةأمحديثفي!ي!النبيقولالمضارعقبل""أنحذف

فيوهكذا(1281)البخاريأخرجه.الحديث"ثلاثفوقميِّتعلىتُحِدُّالاَخرواليوم

3(.4)صوالدواء""الداء:وانظر(.2821)جحشبنتزينبعنالثانيالحديث

"الكنى-فيوالدولاني32(0)6داودوأبو37(86211،670)شيبةأبيابنأخرجة
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فينهيُةواشتدَّعليها،السُّرُجوإيقادمساجدالقبوراتخاذعن)1(ونهى

نأأمتهونهىالقبور)3(،إلىالصلاةعنونهى)2(.فاعلةلعنحتىذلك

القبور)5(.زائراتولعنعيدًا)4(،قبرهيتخذوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنزيدبنكثيرعنطرقمن312()3/والبيهقي2(1/17)والأسماء"

المنير""البدرفيالملقنابنُإسنادَهحسَّناَددَّةُبهصكَتهُ،رَوداعةأبيبنالمطلب

حاتمأبيلابن""العللوانظر:(.1412)3/""التلخيصفيوالحافظ32(5)5/

28(01).

".عنينهى"وكان:ن

عائشةحديثومن(،053)ومسلم()437البخاريهريرةأبيحديثمنأخرجه

وهي.السرجإيقادذكردون531(،)ومسلم()435البخاريعباسبنادلّّهوعبد

،0302)وأحمد)2856(الطيالسيعندعباسابنحديثفيوردتضعيفةزيادة

(02)43والنسائي32(0)والترمذي)3236(داودوأبي3(306،28492،811

فيووقع.يرسلضعيف،هانئأممولىصالحأبوباذاموفيه(.1)575ماجةوابن

ضعفهاالزيادةوهذهكبر.مابعدحدثأنه(4،7541811)9شيبةأبيابنإسناد

-483)5/المنير""البدرانظر:.وغيرهمالألبانيوالنوويوالمنذريعبدالحق

22(.)5"الضعيفةو"السلسلة76(1)"الغليلإرواءو"34(9

الجلوسعنالنهيأيضًاوفية،الغنويمرثدأنيحديثمن729()مسلمأخرجه

عليها.

من8(20)6"الأوسطدافيوالطبراني2(240)داودوأبو88(40)أحمدأخرجه

.(488)6/""الفتحفيالحافظإسنادهوصحح،هريرةأبيحديث

قبلالذيالتخريجفيالمخرجعباسابنعنهانئأممولىباذامحديثفيوهو

حديثين.
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ويُتَكَأعليهايُجلَسلاوأنوتوطا،القبورتهانلاأنهديهوكان

أعيادًاوتتخذوإليها،عندهافيصلَّىمساجدتتخذبحيثتعظَّمولا1(،عليها)

.2(أوثانًا)و

فصل

القبورزيارةفيهديهفي

عليهموالترحُّم،لهمللدعاءيزورهاأصحابهقبورزارإذاكان

نأوأمرهم.لهموشرعَهالأمتهسنَّهاالتيالزيارةهيوهذه.لهموالاستغفار

و[نَّا،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلَعليكم"السَّلام:زاروهاإذايقولوا

")3(.العافيةولكملنااللّهنسأل،لاحقونبكماللّهشاءإن

الصلاةعنديقولهماجنسمنزيارتهاعندويفعليقولأنهديهوكان

الميتدعاءَإلاالمشركونفأبىوالاستغفار.والترحُّملهالدعاءمن)4(عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

ادلَّةُ!عكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن719()مسلمأخرجه

وأحمد(501)5والحميدي357(5/-السنن)معرفة"حرملة"فيالشافعيأخرج

!لًخممالنبيعنهريرةأبيحديثمن6681()يعلىوأبو(1/48)6والبزار)7358(

وعند،مساجد"أنبيائهمقبورَاتخذواقومًااددّهلعنوثنًا،قبريتجعلُنَّ"لا:بلفظ

قال،القرشينشيطبنالمغيرةبنحمزةإسنادهوفي."،..تجعلْلااللهم":الشافعي

عنأبيهعنصالحأبيبنسهيلعنبروايتهتفردأنهإلا،بأس"بةليس":معينابن

شيبةأبيوابن(1)587الرزاقوعبد()475مالكرواهماوالمشهور.هريرةأبي

!عمّ.النبيدعاءَمرسلًايساربنعطاءعنأسلمبنزيدعن(14911)7626،

حديثمنأيضًاوأخرجه.الحصيببنبريدةحديثمن)759(مسلمأخرجه

2(.4)9هريرةأبيحديثومن79(4)عائشة

الفقي.منوالتصرف،"الميت"على:الرسالةطبعةفي
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به،والاستغاثة،الحوالجوسؤاله،بهاللّهعلىوالإقسامَ،بهوالإشراك

الميِّت،إلىوإحسانتوحيدهديُفإنَّه!هديه(1)بعكس؛إليهوالتوجُّهَ

ثلاثةوهم.الميتوإلىنفوسهمإلىوإساءةشركهديُ)2(هؤلاءوهديُ

الدعاءويرونعنده)3(يدعونأو،بهيدعونأو،الميِّتَيدعواأنإما:أقسام

!لمجماللّّهرسولهديَتأمَّلومنالمساجد.فيالدعاءمنوأولىأوجبعنده

التوفيق.وباللّّه.الأمرينبينالفرقلهتبيَّنوأصحابه

فصل

يُجتمَعأنهديهمنيكنولم.الميتأهلتعزيةهديهمنوكان

بعدهحادثةبدعةهذاوكلُّ.غيرهولاالقبرعندلاالقرآنلهويُقرأللعَزاء)4(،

مكروهة.

دلّّه)5(،والحمدُ،اللّّهبقضاءوالرِّضى،السكونُ:هديهمنوكان

صوتهرفعأو،ثيابهالمصيبةلأجلخرَقممنوبرِئ)6(.والاسترجاع

".)1(ص،ج:"عكس

المطبوعة.النسخمنساقط"هدي"لفظ)2(

.نمب،ق،منساقط"يدعون")3(

بنجريرحديثمن96(50)والطبراني(2161)ماجهوابن96(0)5أحمدأخرج(4)

بعدالطعاموصنعةالميتأهلإلىالاجتماع-نرىأو-نعد"كنا:البجليالدّهعبد

فيالألبانيوصححه،صحيحوالحديث.ماجةابنلفظهذا،"النياحةمندفنه

.(671)صالجنائز""أحكام

.،جصفي""دلّهيردلم)5(

كأإدلَّهُعَنهَا.سلمةأمحديثمن)189(مسلمأخرجه)6(
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)1(.شعرهلهاحلَقأووالنِّياحة،بالنَّدْب

نأأمَربل،للناسالطعاميتكلَّفونلاالميتأهلأنَّ:هديهمنوكان

الأخلاقمكارمأعظممنوهذا)2(.إليهميرسلونهطعامًالهمالنَّاسُيصنع

.الناسإطعامعنبمصابهمشغلٍفيفإنَّهمالميتأهلعنوالحملِوالشِّيَم

من"هو:ويقولعنهينهىكانبلالميِّت،نعيتركُ:هديهمنوكان

:وقال،ماتإذاالناسَأهلُهبهيُعلِمَأنحذيفةوكره)3(."الجاهليةعمل

)4(.النعيمنيكونأنأخاف

1(

2(

3(

4(

مسعود.بناددّهعبدحديثمن(1)30ومسلم()4912البخاريأخرجه

والترمذي3()132داودوأبو(1175)وأحمد35()2/""الأمفيالشافعيأخرجه

حديثمن6(4/1)والبيهقي(0851)والدارقطني(0161)ماجهوابن)899(

الضياءواختاره372(،/1)الحاكموصححه،الترمذيحسنهجعفر.بنادلّهعبد

(1161)ماجهوابن27(0)86أحمدأخرجوبنحوه.(661،671)9/المقدسي

لجهالةضعيفولكنهمطولًا،عميسبنتأسماءحديثمن(4/2431)والطبراني

عائشةوكانت.طالبأبيبنجعفربنمحمدبنتجعفروأمالجزارعيسىإم

ثمعليها،التلبينةفتصبثريديُصنعثمفتطبخ،تلبينةمنببرمةتأمراكأيلَّةُعَتهَارَالصديقة

المريض،لفؤادمجمة"التلبينة:يقول!ي!اددّهرسولسمعتفانيمنها،كُلْن:قالت

(45،9568.0956)17"البخاري"صحيحينظر:."الحزنببعضتذهب

22(.)16"مسلمو"صحيح

ابنأيضًاوأخرجهالأعور.ميمونحمزةأبيلأجلوضعفه849()الترمذيأخرجه

و"الأوسط"7(01/0)الكبير""فيوالطبراني(91)5/والبزار(1131)8شيبةأبي

هذا.حمزةأبوأيضًاوفيه3(،160)

(4/47)والبيهقي(1)476ماجهوابن)869(والترمذي23(54)5أحمدأخرجه

إني-أحدًا،بهتؤذنوا"لا:قالالميتلهماتإذاكانأنهاليمانبنحديفةحديثمن
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فصل

الخوفصلاةفي!صهديهفي

والسفر،الخوفاجتمعإذاوعددِهاالصلاةأركانِقصرَلهاللّهأباح

كانإذاوحدهاالأركانوقصرَ،معهخوفلاسفرٌكانإذاوحدهالعددِوقصرَ

فيالقصرتقييدفيالحكمةتعلموبهلمجي!،هديهكانوهذا.معهسفرلاخوفٌ

)2(.والخوفالأرضفيبالضَّرب(1الاَية)

نأ:القبلةوبينبينهالعدوكانإذاالخوفصلاةفيهديه!نوكان

ويركعونيركعثمجميعًا،ويكبرونفيكبِّر،خلفهكلَّهمالمسلمينيصُفَّ

يليهالذيوالصفّبالسجودينحدرثم.معهويرفعونيرفعثمجميعًا،

الأولىالركعةمنفرغفإذاالعدوِّ.مواجهَ)3(المؤخَّرالصفُّويقومخاصَّةً،

فتقدَّمواقامواثم،سجدتينقيامهبعدالمؤخَّرالصفُّسجدالثانيةإلىونهض

فضيلةلتحصل،مكانهمالأولالصفُّوتأخَّر،الأولالصفِّمكانإلى

فيالسجدتينع!يمّالنبيمعالثانيالصفُّوليدرك،للطائفتينالأولالصفِّ

الطائفتانفتستوي،الأولىفيالسجدتينمعهالأولُأدرككما،الثانيةالركعة

صنِعركعفاذا.العدلغايةوذلك؛لأنفسهمقضَواوفيمامعهأدركوافيما

المؤخرالصفُّسجدالتشهدفيجلسفإذا.مرةأولصنعواكماالطائفتان

انظر:حسن،إسناده."النعيعنينهىع!رِواللّّهرسولسمعتإنينعيًا.يكونأنأخاف

.(39)3/"الباريفتح"

".الاَيات":ص(1)

.الصلاةقصرعلىالكلامفيمنهبأطولهذانحوتقدم)2(

."مواجهة":،جك)3(
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جميعًا)1(.بهمفسلَّمالتشهد،فيولحقوهسجدتين

فرقةً:فرقتينيجعلهمتارةًكانفإنه،القبلةجهةغيرفيالعدوُّكانوإن

ثم،ركعةًالفرقتينإحدىمعهفتصلِّي.معهتصلِّيوفرقةًالعدو،بإزاء

مكان[لىالأخرىوتجيء؛الأخرىالفرقةمكانإلىصلاتهافيتنصرف

بعدركعةًركعةًطائفةكلُّوتقضييسلِّم،ثم.الثانيةالركعةمعهفتصلِّي،هذه

)2(.الإمامسلام

وتقضي،الثانيةإلىيقومثمركعةًالطائفتينلإحدىيصلِّيكانوتارةً

معهفتصلِّيالأخرىالطائفةوتأني.ركوعهقبلوتسلِّم،واقفوهوركعةًهي

فيينتظرهاوهو،ركعةًفقضت،قامتالتشهُّدفيجلسفإذاالئانية،الركعة

بهم)3(.سلَّمتشهَّدتفإذاالتشهد،

الطائفةوتأني؛قبلهفتسلِّم،ركعتينالطائفتينبإحدىيصلِّيكانوتارةً

أربعًا،لهفتكون.بهمويسلِّم""الأخريينالركعتينبهمفيصلِّي،الأخرى

.(4)ركعتينركعتينولهم

الأخرىوتأني،بهمويسلِّمركعتينالطائفتينبإحدىيصلِّيكانوتارةً

اللّه.عبدبنجابرحديثمن84(0)مسلمأخرجه(1)

فيوكانتعمر،بناللّّهعبدحديثمن)983(ومسلم)429(البخاريأخرجه)2(

نجد.قِبَلغزفئ

فيوكانت،حثمةأنيبنسهلحديثمن84(1)ومسلم4(131)البخاريأخرجه)3(

.الرقاعذاتغزوةوهيأنماربنيغزوة

وكانتاللّّه،عبدبنجابرحديثمن)843(مسلمووصله4(1)25البخاريعلقة4()

.الرقاعذاتغزوةفي
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صلاةً)2(.طائفةبكلِّصلَّىقدفيكونبهم)1(،وشتلِّمركعتينبهمفيصلي

شيئًا.تقضيولاتذهبثم،ركعةًالطائفتينبإحدىيصلِّيكانوتارةً

،ركعتانلهفيكونشيئًا.تقضيولا،ركعةًبهمفيصلِّي،الأخرىوتجيء

)3(.ركعةركعةولهم

بها.الصلاةتجوزكلُّهاالأوجهوهذه

فالعمل،الخوفصلاةأبوابفييروىحديثكلُّأحمد)4(:الإمامقال

.جائزةكلُّهافيهاتروىسبعةأوأوجةستة:وقالجائز.به

حديثكلُّكلِّهابالأحاديثتقول:اللّّهعبدلأنيقلت:الأثرم()ْوقال

كلِّهاإليهاذهبمن:أقولأنا:قالمنها؟واحدًاتختارأو،موضعهفي

النظر.لانتقالجمنساقطة"بهم..."وتأتيالعبارة(1)

فيالمنذروابن8372()شيبةأبيوابن348(2/)""الأمفيالشافعيأخرجه2()

(1)539"و"الكبرى(5251)""المجتبىفيوالنسائي(11)5/"الأوسط"

عنعنةوفيه،الدّهعبدبنجابرحديثمن2(95)3/والبيهقي(1782)والدارقطني

بنجابرعن"نبِّئتُ:شيبةأبيابنعندصرّحوقدجابر،منيسمعلموهوالحسن

الدّه".عبد

شيبةأبيوابن(1524)الرزاقعبدووصله،بالجزم(5214)البخاريعلقه)3(

،1)533""المجتبىفيوالنسائي336(0،24)63وأحمد381(58)8357،

حديثمن2(62)3/والبيهقي(025،4391،5391)"و"الكبرى(4531

والحاكم2871()حبانوابن(134)4خزيمةابنصححه.عباسبنالدّهعبد

(1/.)335

31(.1)3/""المغنيانظر:(4)

"."المغنيوهو،النقللمصدرلموافقتهفيهاماأثبتوقد."قال":ن،مب،قعداما)5(

682



)1(.فحسن

شيئًا.تقضيولاركعةًمعهطائفةكلُّتصلِّيأنجوَّزأنههذاوظاهر

وقتادةوالحسنومجاهدوطاوساللّّهعبدبنوجابرعباسابنمذهبوهذا

أحمدكلاموعموم)2(:""المغنيصاحبقال.راهويهبنوإسحاقوالحكم

ينكرونه.وأصحابناذلكجوازيقتضي

وهذه.هذهإلىكلُّهاترجعأُخَرصفاتالخوفصلاةفيعنهرويوقد

،صفاتعشربعضهمذكرهاوقد.ألفاظهابعضاختلفتوربماأصولها،

ذكرذاهما:والصحيح.صفةًعشرةخمسذحرحزم)3(بنمحرأروذكرها

فعلمنوجوهًاذلكجعلواقصةفيالرواةاختلافرأواكلَّماوهؤلاءأولًا،

أعلم.واللّه.الرواةاختلافمنهووإنما!ي!،النبي

".أختارهفأناسهلحديث"وأما:""المغنيفيتكملته(1)

التيالستةالأوجه(""المغنيصاحبفصَّلوقد.منهأيضًامستفادقبلهوما31)5)3/)2(

!يد.النبيعليهاصلَّى

وذكريشرحهاولم،وجهًا"عشرأربعةفيها"صح232(:)3/(""المحلَّىفيقال)3(

العراقيالفضلأباوأنمفرد،جزءفيبيَّنهاحزمابنأن(431)2/""الفتحفيالحافظ

القيم.ابنكلامنقلثموجهًا.عشرسبعة"الترمذي"شرحفيذكر
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000024ذلكإلى

000000000000000000134الفجرصلاةوإطالةالأولىالركعةإطالةفيفصل-

منرأسهرقعإلىالقراءةمنالفراغبعد!لمجصآصلاتهصفةفيفصل-

54(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الركوع

00000000000000000000000000000000000000000025!راسجودهصفةفيفصل-

.253-64.........0.......................اليدينقبلالركبتينوضعبحث-

000000000000000000000000000000،96أفضلأيهماوالسجودالقيامفيفصل-

00000017بعدهوالجلوسالسجودمنالرفعفي!يطاّصلاتهصفةفيفصل-

00000057آخرهاإلىالسجودبعدالنهوضمن"شيواّصلاتهصفةفيفصل-

57)00000000000000000000000000000000000000000000000000الاستراحةجلسة-

000000000000000000000000000000000000000000000000158الصلاةفيالالتفات-

00000000000019الأخيرالتشهدفي!شًيط!عنهالمرويةالتوركوجوهفيفصل-

00000000000000000000000000000000049التشهدفيبالسبابةالإشارةفيفصل

69ء............................................الصلاةفيدعائهمواطن

0000000000000000000000000000000000000000000189السلامفيهديهفيفصل

000000000000000000000000000000000000000000130الصلاةفيأدعيتهفيفصل-

50!..........................الإفرادبلفظالصلاةفيأدعيتهأنفي

أحوالمراعاةعنيشغلهلاالصلاةفيخشوعهأنفيفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000،60وغيرهمالمأمومين

0000000000000000000000000000000000011الصلاةفيوتنحنحهوبكاؤهنفخة-
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،......................................وغيرهاالفجرصلاةفيفنوته-

السهو.000000000000000000000000000000001سجودفيلمجيمّاِهديةفي.-

.......................الصلاةفيسهوهمن"سيماِّعنهحفظفيمافصل

00000000000000000000000000000000001الصلاةفيالعينتغميضفيفصل

منلامتةشرعهومايقولهكانوماالصلاةمنانصرافهفيفصل-

).............................................بعدهاوالقراءةالأذكار

.............................................السترةفيهديةفي.-

................................الرواتبالسننفيع!ي!إّهديهفي.-

....................أوكدأيهماوالوترالفجرسنةفيالفقهاءاختلاف-

الفجر.............................،سنةبعد"سَي!آاضظجاعهفيفصل-

....................................)الليلقيامفيء!ي!إّهديةفيفصل-

........................،....ووترهبالليلآمرإِّصلاتهسياقفيفصل-

000000000000000000000000000000000001القياممحلفي"لمجمآجلوسةصفة-

،........................................الوتربعدالركعتينفيفصل

........................................."الوترفي!ي!اقنوتهفيفصل

.................................الاَيرؤوسعلىالوقوففيهديه-

أيهماكثرتهامعوالسرعةالقراءةقلةمعالترتيلفيالناساختلاف-

).............................................................أفضل

.......................بهتوجهتحيثالسفرفيراحلتهعلىلظوعه

........الضحىصلاةفي!يرِواّهدولفيفصل

.................................الشكرسجودفي!ي!اهديهفي.- فصل

................................،القراَنسجودفي"سًيمّاهديةفيْ- لمحصل
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،................يومهاخصائصوذكرالجمعةفيلمجي!اِهديهفيفصل*

..(............................................الجمعةمبدأفيفصل-

...............،...وخواصهالجمعةيومتعظيمفي!يوِوامديهفي.-

0000000001فجرهافيوالإنسانالسجدةسورنيقراءة:الأولىالخاصة-

..................."سَي!النبيعلىفيهالصلاةكثرةاستحباب:الثانية-

00000000000000000000000000000000000000000000001الجمعةصلاة:الثالثة-

00000000000000000000000000000000000يومهافيبالاغتسالالأمر:الرابعة-

لأ..............................................فمهالتطسب:الخامسة-

...........................فجهالسواك:السادسة-

،........................................الصلاةإلىالتبكير:السابعة-

.......الإماميخرجحتىوالقراءةوالذكربالصلاةالاشتغال:الثامنة-

،.........................................للخطبةالإنصات:التاسعة-

.......................................الكهفسورةقراءة:العاشرة-

.................الزوالوقتفيهالصلاةكراهيةعدم:عشرةالحادية-

الأعلىسورنيأووالمنافةونالجمعةسورتيقراءة:عشرةالثانية-

(.........................................الجمعةصلاةفيوالغاشية

!......................الأسبوعفيمتكررعيديومكونه:عشرةالثالثة-

.....................فيهالثيابأحسنلبساستحباب:عشرةالرابعة-

......................فيهالمسجدتجميراستحباب:عشرةالخامسة-

بعدتلزمهلمنالجمعةيومفيالسفرجوازعدم:عشرةالسادسة-

(.......................................................وقتهادخول

صيامهاسنةأجرخطوةبكلالجمعةإلىللماشيأن:عشرةالسابعة-

"............................................................وقيامها

196



................................السيئاتتكفيريومأنه:عشرةالثامنة

0000000000000000000001الجمعةيومتسجرلاجهنمأن:عشرةالتاسعة

..............الإجابةساعةفيهأن:العشرون

لابخصائص!خصتالتيالجمعةصلاةفيةأن:والعشرونالحادية

،.........................المفروضاتالصلواتمنغيرهافيتوجد

(..................................الخطبةفيهأن:والعشرونالثانية

0000000000000000000001للعبادةفيهالتفرغاستحباب:والعشرونالثالثة

0000000000000000000000001المسجدإلىفيهالتبكير:والعشرونالرابعة

)......الأيامسائرفيعليهامزيةفيهللصدقةأن:والعشرونالخامسة

المؤمنينلأوليائهوجلعزادلّّهتجلييومأنه:والعشرونالسادسة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001الجنةفي

.......البروجسورةفيبهالمقسمالشاهدهوأنه:والعشرونالسابعة

الإنسإلاكلهاالخلائقفيهتفزعالذياليومأنه:والعشرونالثامنة

(............................................................والجن

0000000000001الأمةلهذهادلّّهادخرهالذياليومأنه:والعشرونالتاسعة

)...................الأسبوعأياممنوجلعزاللّّهخيرةأنه:الثلاثون

فيعرفونفيهقبورهمتوافيالموتىأرواحأن:والثلاثونالحادية

............................................................همرارو

00000000000000000000000000001بالصومإفرادهكراهية:والثلاثونالثانية

..والمعادبالمبدأوتذكيرهمالناساجتماعيومأنه:والثلاثونالثالثة

.........................................،الجمعةيوم!لمج!اِّخطبهمن

........................................)خطبةفى!ي!اّهديهفى

.....................................قبلهالهاسُنَّةلاكالعيدالجمعة
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.........................................الجمعةقبلالمطلقالتطوع

000000000000000000000000000000000000000000000001..بعدهاالجمعهسنة

0000000000000000000000000000000000000001العيدينفي!راّهديهفيفصل*

.....الكسوفصلاةفيلمجرإّهدولفيفصل*

الاستسقاء....................................في!شَي!اِهديهفي:فصل*

،............................فيهوعبادتهسفرهفيءلمجيوّاهديهفي:فصل*

00000000000000000000001خلافتهآخرفيالصلاةعثمانلإتمامتأويلات-

0000000000000000000000001الفرضعلىالسفرفيلمجيماّاقتصازهفيفصل-

/.......بهتوجهتحيثراحلتهعلىالتطوعصلاةفيهديهفيفصل-

.....................السفرفيالصلاتينبينالجمعفيهديهفيفصل-

0000000001عندهماوبكائهواستماعهالقرآنقراءةفي!سًيمآهديهفيفصل*

000000000000000000000000000001بالألحانوقراءتهبالقرآنالتغنيبحث-

..............،.................المرضىعيادةفيلمجيواّهديهفيفصل-

00000000000000000000000000شكوئأوجرحأوقرحةبهلمن!ي!اّرقيته-

........................................الجنائزفي!لَخعمهديهفيفصل*

خارجعليهوالصلاةالميتبتجهيزالإسراعفيهديهفيفصل-

0000000000000000000000000000000000000000001................المسجد.

00000000000000000000001وكفنهوغسلهالميتتسجيةفيهديهفيفصل-

00000000000000000000000000000000000الميتعلىصلاتهصفةفيفصل-

00000000000000000000000004الميتعلىالصلاةفيع!يواّأدعيتةفيفصل-

،...................................الجنازةصلاةفيالتكبيراتعدد-

0001..................الجنازةصلاةمنالتسليمفي!لمجمآهديهفيفصل-
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)........................الجنازةعلىالصلاةفاتتهإذاهديةفيفصل-

................................الطفلعلىالصلاةفيهديهفيفصل-

صلاتهوفي،الغنيمةمنوالغالنفسهقاتلعلىالصلاةتركهفيفصل-

).................................................حدّاالمقتولعلى

0000000000000000000000001بهاوالإسراعالجنازةاتباعفيهديهفي.-

.......،.......................الغائبعلىالصلاةفيهديهفيفصل-

000000000000000000000000000000001للجنازةالقيامفيء!ي!%هديهفيفصل-

والتثبيت)الدفنعنديقالوماواللحدالدفنأوقاتفيهديهفيفصل-

...،..................................الدفنبعدالميتتلقينمسألة-

،.......ذلكإلىوماالقبابوبناءالقبورتعليةعدمفيهديهفي

وغيرعليهاالسرجوإيقادمساجدالقبوراتخاذعننهيهفيفصل-

/..............................................................ذلك

...................................القبورزيارةفيصاِّهديهفيفصل

................لهمالطعاموصنعالميتأهلتعزيةفيهديهفي

.................................الخوفصلاةفيمج!يرِواّهديهفي
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